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I Omschrijving: Uota d.d. 24 juni 1987 van de d i r . Kunstzaken over voorstel len m.b . t . de
uitvoering van het kunstopdrachtenbeleid 1987.

Besluit:

a. Het college kan zich vinden in de wissseling van budgetten voor kunstopdrachten
met betrekking tot Grote Markt en Beatrixpark conform de door de commissie
gehanteerde argumentatie.

b. Aan de heer P.J. Muller, met betrekking tot het maken van een schetsontwerp
ten behoeve van een kunstwerk in het Beatrixpark opdracht verlenen.

c. Aan de heer H. Makkink opdracht verlenen voor het realiseren van een kunstwerk
in Hannie Schaftpark, nadat deze inzicht heeft verschaft in kosten die met
een en ander gepaard gaan.

d. Een procedure ten behoeve van een zogenaamde "meervoudige schetsopdracht" voor
een kunstwerk op de Grote Markt te Almere-Stad starten. De wethouder kunstzaken
wordt gemachtigd de nodige stappen in dezen te nemen.

Burgemeester en wethouders zijn van oordeel dat een brief, waarvan in de nota
wordt gesproken, die aan het bedrijfsleven gevestigd aan de Grote Markt over
sponsering moet worden geschreven, van hen moet uitgaan. Dit is geen zaak van
de adviescommissie.
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Toelichting op voorstel aan burgemeester en wethouders

In bijgaande nota worden uw college voorstellen gedaan m.b.t.
de uitvoering van het kunstopdrachtenbeleid 1987Jwaarvoor uw
college een krediet heeft gevoteerd van f 300.000,- (zie be-
groting 1987).
Onderhavige nota is ingedeeld in twee hoofdstukken: een over-
zicht van de door de commissie opdrachtenbeleid voorgestelde
besteding van de gelden alswel een inhoudelijke motivatie
van het voorgestelde beleid (zie B).

In de begroting 1987 is er een krediet ter beschikking voor
het verlenen van opdrachten c.q. het doen van aankopen van
beschikbare zogenaamde autonome sculptuur. Volgens de bij de
begroting opgenomen toelichting komen de kunstopdrachten voor
dit jaar ten goede aan de volgende gebieden: centrumgebied,
Hannie Schaftpark, 2E, Beatrixpark en 3C.
Na overleg met het praktijkburo beeldende kunstopdrachten van
het ministerie van WVC heeft genoemd buro in principe een
subsidie aan de gemeente toegezegd; één en ander ter stimule-
ring van het opdrachtenbeleid nieuwe stijl in Almere. Deze
rijkssubsidie kan derhalve alleen besteed worden aan honoraria
van betrokken kunstenaars. In het vervolg wordt dan ook duide-
lijk aangegevenj.waaraan deze subsidie kan worden besteed.
Recentelijk is met ambtenaren van het praktijkburo beeldende
kunstopdrachten overleg gepleegd omtrent subsidiëring van
respectievelijk de kunstopdrachten Grote Markt (centrumgebied)
en Beatrixpark, waarvoor respectievelijk een subsidie van
f 20.000,- en f 10.000,- is aangevraagd. Besluit over toe-
kenning van de subsidies wordt bij WVC 9 juli 1987 genomen.
Gezien de voortgang van één en ander verzoeken wij u de wet-
houder kunstzaken te machtigen die stappen te ondernemenydie
een snelle afwerking van zaken tijdens het zomerreces verei-
sen.

Tevens stelt de commissie u voor de budgetten te wisselen,
die werden gereserveerd voor kunstopdrachten in het Beatrix-
park en centrumgebied Almere-Stad. De commissie is van mening
dat de schaal van het Beatrixpark een kunstwerk eist van een
maatpdie in het park volledig tot zijn recht komt. Reservering
van het budget, oorspronkelijk bedoeld voor het centrumgebied,
ad f 100.000,- voor het Beatrixpark schept de financiële
voorwaarden die nodig zijn voor het ontstaan van een karakte-
ristiek kunstwerk op deze plaats.
Mede gezien de voortvarendheid^waarmee de aan het park gren-
zende bebouwing vordert, vermoedt de commissie dat het ge-
bruik van het park in de nabije toekomst meer en meer zal
toenemen en dus een dergelijke opdracht rechtvaardigt.

A. Beatrixpark

Gezien de schaal van het park en de plaats, waar de werk-
groep meent dat een kunstwerk het meest tot zijn recht zal
komen, wordt voorgesteld de beschikbare budgetten, die oor-
spronkelijk voor de Grote Markt en Beatrixpark werden ge-
reserveerd, te verwisselen.
De werkgroep stelt u voor de kunstopdracht in het park te
stellen op f 100.000,- (incl. b.t.w.).
Voor de uitvoering van deze kunstopdracht stellen wij u
voor de heer P.J. Muller te Amsterdam opdracht te verlenen
tot het maken van een schetsontwerp voor een kunstwerk

voor vervolg inlegvel gebruiken
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Vervolgblad Nr.: 1

Toelichting op voorstel aan burgemeester en wethouders

in de centrale middenruimte van het park, dat doorsneden
wordt door een zich verbredende waterpartij. Als plaats
voor het kunstwerk wordt gedacht aan de noordoever. Het
werk van Muller is ontegenzeglijk beinvloed door klassieke
tempelbouw. In deze zin geeft het tevens een verbinding
aan tussen architectuur en beeldende kunst, waarbij de
architectuur niet functioneel gedacht is, maar moet worden
opgevat als een monument dat in vroeger tijden een rituele
functie zou kunnen hebben gehad, maar waarvan de exacte
betekenis ons is ontgaan. Muller is een uitzonderlijk
vakman, zoals zijn gevoel voor verregaande detaillering
van het ornament in klassieke zin verraadt.
Ten aanzien van de inhoudelijke onderbouwing verwijzen
wij u naar de bijlage.

B. Centrumgebied Almere-Stad

De commissie is van mening,dat de in aanbouw zijnde Grote
Markt goed geschikt is voor de plaatsing van een karakte-
ristiek kunstwerk. Ten aanzien van de inhoudelijke moti-
vatie wordt naar de bijlage verwezen.
Gezien de budgetwisseling resteert er voor deze kunstop-
dracht een budget van f 50.000,-. De commissie is van
mening_,dat deze opdracht zich goed zou lenen voor het
uitschrijven van een zogenaamde meervoudige schetsopdracht

Tevens wil de commissie, middels een gericht schrijven,
het aan de Grote Markt gevestigde bedrijfsleven interes-
seren voor mogelijke sponsoring van het tot stand te
brengen kunstwerk. De procedure met betrekking tot deze
opdracht stelt de commissie als volgt voor:
- opstellen advertentietekst; te plaatsen in vakbladen,

publicatiedatum augustus 1987.
- selectie ingekomen documentatie kunstenaars, september

1987.
- opdrachtverlening schetsontwerp aan een van de geselec-

teerde kunstenaars, september 1987.
- beoordeling schetsontwerp, medio november 1987.
- opdracht definitief ontwerp aan uiteindelijk gekozen

kunstenaar door uw college, december 1987.

C. Hannie Schaftpark

Voor inhoudelijke onderbouwing: zie bijlage.
Het kunstwerk zal geplaatst kunnen worden op de daarvoor
bestemde plek in de stedebouwkundige as.
De commissie stelt u voor de kunstenaar Herman Makkink
opdracht te verlenen
Voor alle duidelijkheid merkt de commissie op dat het
hier gaat om een bestaand beeld dat tijdens een atelier-
bezoek door de commissie is gezien en uitermate geschikt
wordt bevonden voor plaatsing op de voorgestelde plek.
De heer Makkink moet echter worden verzocht het genoemde
kunstwerk aan te passen aan zijn ongeving; dat wil zeggen
vergroten van de oorspronkelijke schaal van het kunstwerk.
De verwachting is dat het kunstwerk zeer wel binnen de
budgettaire grenzen uitgevoerd kan worden, dat is inclu-
sief funderingskosten.
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Vervolgblad Nr.: 2

Toelichting op voorstel aan burgemeester en wethouders

D. Resterende opdrachten

Met betrekking tot de resterende opdrachten in respectieve-
lijk Almere-Buiten en Kruidenwiijk te Almere-Stad deelt
de commissie u het volgende mede:
Genoemde lokaties lenen zich uitstekend voor het plaatsen
van zogenaamde autonome sculptuur. Gezien de grote hoeveel-
heid beeldententoonstellingen, die in den lande in de
zomertijd georganiseerd worden, kan een goede inventari-
satie plaatsvinden van geschikte beelden die voor genoemde
plaatsen verworven zouden kunnen worden. De commissie
stelt zich voor uw college in september aanstaande omtrent
één en ander te berichten.

Financieel overzicht voorstellen

Beatrixpark: totaal kunstbudget f 100.000,
WVC subsidie schetsontwerp P.J. Muller f 10.000,

Grote Markt Almere-Stad: kunstbudget f 50.000,
WVC subsidie meervoudige schetsopdrachtf 20.000,

Hannie Schaftpark: kunstbudget f 50.000,
Opdracht aan de heer H. Makkink te Amsterdam ,
na offerte.

Kruidenwijk en Carré: bu^detten respectievelijk f 50.000,-
en f 50.000,- reserveren ten behoeve van autonome sculptuur.
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Toelichting op voorstel aan burgemeester en wethouders

Almere kent uiteraard geen langdurige culturele traditie,
waar een opdrachtenbeleid als het ware natuurlijk in zou
passen. Dat wil overigens niet zeggen dat de onderhavige
nota de eerste inhoudelijke aanzet tot de formulering van
een beleid in deze is. . . . . . .

Het zogenaamde Masterplan van Berend Hendriks voor Stedenwijk-
Noord (1977) kan als een eerste structurele aanzet van 'hoe
kunst te integreren in de planvorming van een stadswijk' in
Almere worden gezien. Het plan kenmerkte zich door een gron-
dige analyse van de stedebouwkundige context. Uit deze ana-
lyse werd duidelijk waar en aan welke voorwaarden de kunst-
werken zouden voldoen, die in Stedenwijk geplaatst zouden
moeten worden. Zoals bekend, zijn er uiteindelijk een drietal
opdrachten voltooid.

De nota 'naar een nieuw opdrachtêbeleid Almere' (1985) geeft
een globale structuur aan, waarlangs het kunstopdrachtenbeleic
in geheel Almere in de periode 1985-1989 gestalte zou kunnen
krijgen. In deze nota stelt de gemeenteraad van Almere dat
het beleid zich dient te concertreren rond drie stellingen:

a. In het opdrachtenbeleid zal er een verbinding ontstaan
tussen de stedebouwkundige ontwikkeling van Almere en het
kunstopdrachtenbeleid. Eén en ander geldt tevens voor de fi-
nanciële constructie van het fonds beeldende kunst.

b. In het opdrachtenbeleid zal een zekere flexibiliteit een
belangrijke rol spelen. Er wordt hierbij van uit gegaan dat
een 'vrije' opstelling (dat wil zeggen niet op basis van
verregaande planvorming) zowel voor de gemeentelijke opdracht
gever als voor de kunstenaar stimulerend werkt.

c. De artistieke kwaliteit zal bij de beoordeling van ontwer-
pen en/of vrij aankoopbaar werk van doorslaggevende betekenis
zijn.

De commissie heeft de behoefte gevoeld enige inhoudelijke
uitgangspunten te formuleren, die in het vervolg zijn opgeno-
men en de voorstellen reliëf geven.

De recente ontwikkelingen op het gebied van kunst en gebouwde
omgeving laten een tendens zien naar een meer en meer zelf-
standige uitdrukking van het kunstwerk in onze gebouwde om-
geving.
De fuserende gedachte van kunst en architectuur (stedebouw)
wordt niet langer als uitgangspunt genomen. Het gaat in eerste
instantie om de inhoudelijke kwaliteiten van het kunstwerk
zelf, die betekenis verleent aan de plaats. De identiteit
van plaats kent een lange traditie, de keuze van plaats voor
een gebouw of voor een stad was in de klassieke wereld van
het grootste belang.
De plaats werd volgens de klassieken beheerst door de 'ge-
nius loei', de godheid die macht had over alles dat er ge-
beurde. In later eeuwen verwaterde de religieuze kant van
het begrip. Met name in de 18e eeuw is het in profane vorm
van grote invloed geweest op de ontwikkeling van de Engelse
tuin- en landschapsarchitectuur, waarbij voornamelijk gepoogd
werd de atmosferische kwaliteiten van plaats nadrukkelijk
vorm te geven.
Recentelijk duikt het begrip op in relatie tot kunstwerken,
die verwijzen naar archetypische beelden die ons collectief
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Toelichting op voorstel aan burgemeester en wethouders

onderbewuste bevolken. Deze zogenaamde mythische laag vindt
men terug in veel hedendaagse sculptuur.

Door deze lange traditie heeft het begrip 'genius loei1 zowel
formele (de gegeven fysieke ruimte) als informele (mytische,
sferische) kenmerken.
Door hantering van dit begrip ziet de commissie goede aanlei-
ding de aan uw college voorgestelde kunstopdrachten van een
algemeen inhoudelijk kader te voorzien.
De kunstopdracht in het Beatrixpark verwijst in dit verband
naar de lange traditie tussen landschapspark en beeldende
kunst. Beelden werden sinds de Renaissance in parken geplaatst
als verticaal accent of als afsluiting van zichtlijnen.
De kunstopdracht in het Beatrixpark heeft door de keuze van
plaats (gedacht wordt aan de grote middenruimte in het park)
en de uitgesproken keuze voor een kunstenaar in wiens werk
een persoonlijke mythologie zo'n grote rol speelt, mogelijk-
heden uit te groeien tot een interessant project.

De door de commissie voorgestelde meervoudige schetsopdracht
ten behoeve van een kunstwerk op de toekomstige Grote Markt
te Almere-Stad is door de bepaaldheid van plaats verbonden
aan een lange traditie. Op bijna elk marktplein is een
kunstwerk te vinden. Soms om bekende stadgenoten te eren door
oprichting van een monument ter nagedachtenis.
De commissie lijkt het in dit verband interessant te bezien
in hoeverre deze opdracht, gesitueerd op met traditie beladen
plaats, voor hedendaagse kunstenaars aanleiding geeft tot
het maken van een karakteristiek kunstwerk.

De door de commissie gekozen lokatie bij het Hannie Schaft-
park kenmerkt zich door de stedebouwkundige as die een woon-
wijk doorsnijdt en eindigt in een parkachtige omgeving. Op
dit snijpunt van bebouwing en park, of in andere termen cul-
tuur en natuur, kan een kunstwerk geplaatst worden dat zowel
reageert op de formele eigenschappen (de stedebouwkundige as)
van plaats als de plaats oplaadt met een gefingeerde mythische
betekenis.

De commissie:

R.J. Schaeffer
B. Maters
C. Rogge
B. Stassen
K. Flore

- voorzitter
- kunstenaar-adviseur
- kunstenaar-adviseur
- stedebouwkundige
- secretaris
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Vervolgblad Nr.: 5

Toelichting op voorstel aan burgemeester en wethouders

Resumerend stellen wij u voor:

a. In te stemmen met het in het advies gestelde;

b. In te stemmen met wisseling budgetten Grote Markt en
Beatrixpark conform de door de commissie gehanteerde
argumentatie;

c. In te stemmen met opdrachtverlening conform bijgaande
brief aan de heer P.J. Muller, met betrekking tot het
maken van een schetsontwerp ten behoeve van een kunstwerk
in het Beatrixpark.

d. In te stemmen met opdrachtverlening aan de heer H. Makkink
voor het realiseren van een kunstwerk in Hannie Schaftpark
Echter nadat de heer Makkink inzicht heeft verschaft in
kosten die met e.e.a. gepaard gaan. De directie kunstzaken
zal zich hieromtrent met de heer Makkink verstaan en uw
college z.s.m. informeren;

e. Het starten van een procedure t.b.v. een zgn. 'meervoudige
schetsopdracht' voor een kunstwerk op de Grote Markt te
Almere-Stad, waarvoor een budget is gereserveerd van
f 50.000,- (incl. b.t.w.). T.b.v. de financiering van
de meervoudige schetsopdracht is een subsidie van WVC te
verwachten van f 20.000,- (incl. b.t.w.).
Besluitvorming omtrent daadwerkelijke toekenning valt bij
WVC te verwachten omstreeks 9 juli a.s.. Gezien de
procedurele voortgang de wethouder kunst-
zaken machtigen namens B&W die stappen te ondernemen
die nodig zijn om presentatie van de schetsontwerpen in
november a.s. mogelijk te maken.
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Praktijkburo Beeldende Kunstopdrachten,
t.a.v. de heer drs. A.C.A.S. van Gestel,

J.W. Brouwersplein 29,

1071 LM AMSTERDAM.

uw brief uw kenmerk

onderwerp

Kunstopdracht Grote Markt.

Geachte heer,

ons kenmerk

15067-KZ

bijlagen

almere.

17 augustus 1987

verzonden

2 0 AUG. 1987
•

Naar aanleiding van een gesprek tussen de heer Flore van onze directie
kunstzaken en medewerkers van uw bureau, te weten mevrouw K. Daan en de
heer G. Grosveld, is een mogelijke bijdrage van uw bureau besproken ten
behoeve van een toekomstige kunstopdracht voor de Grote Markt te
Almere-Stad. i.

Wij verzoeken u hierbij na te gaan in hoeverre er bij u mogelijkheden
aanwezig zijn om voor deze kunstopdracht een subsidie te verlenen.

Het voor deze opdracht beschikbare budget, afkomstig uit het fonds monu-

mentale kunst Almere, bedraagt f 50.000,— inclusief b.t.w.

De kunstopdracht zal worden begeleid door de gemeentelijke kunstopdrach-

tencommissie.

Tot slot verzoeken wij u, gelet op de voortgang van dit project, uw
standpunt in dezen op korte termijn te willen meedelen.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Almere,

de secretaris,

loco

de burgemeester,

postadres:
postbus 200
1300 AE almere

telefoon
03240-99911
telex
40431 gmalm

bezoekadres:
stadhuis
stadhuisplein 1
almerestad

1080U

bereikbaar met VAD buslijnen
amsterdam / bussum / lelystac
bereikbaar met centraal nederl
hilversum
zonodig overstappen op stad»
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Uw brief

17-8-1987
15067-KZ

Geacht College,

Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief waarin u verzoekt om
subsidiëring en begeleiding door het Praktijkburo Beeldende Kunst-
opdrachten ten behoeve van het project Almere Grote Markt en refererend
aan het terzake gevoerde overleg met medewerkers van genoemd buro, deel
ik u het volgende mee.

Het College van Adviseurs, dat mij in zaken van het Praktijkburo
adviseert, heeft over uw aanvraag een positief advies uitgebracht. Dit
advies dat ik heb overgenomen, treft u met het daarbij behorende
projectvoorstel dd. 29 juni 1987 hierbij aan.

Mede op basis van dit advies ben ik bereid u een subsidie te verlenen
tot een bedrag van maximaal ƒ 45.000,—, als volgt te besteden.

meervoudige opdracht in de sfeer van een
besloten prijsvraag,10 deelnemers a ƒ 3000,—
reis- en verblijfkosten
BTW
bijdrage t.b.v. publicatie en fotografie

ƒ30.000,—
ƒ 5.000,—
ƒ 1.800,—
ƒ 8.200,—
ƒ45.000,—

Aan deze toezegging verbind ik de volgende voorwaarden:
1. De gemeente Almere zal opdrachtgever zijn van de kunstenaars.
2. De keuze van de kunstenaars vindt plaats via een groslijst.
3. De opdrachtformulering en de met de kunstenaars te sluiten

overeenkomsten dient u mij schriftelijk ter goedkeuring voor te
leggen.

4. De opdrachten worden begeleid door een commissie^waarin het
Praktijkburo Beeldende Kunstopdrachten en de Gemeente Almere zijn
vertegenwoordigd.

487-12.1

Bezoekadres

J. W. Brouwersplein 29

Correspondentie uitsluitend
richten aan het postadres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief
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Volksgezondheid en
Cultuur

Blad

Kenmerk

K/PBK-1649

5. De honoraria van de kunstenaars worden vergoed door middel van
lump-sums inclusief onkosten en exclusief BTW. De BTW kan pas aan
de beeldend kunstenaars worden vergoed na overlegging van hun BTW-
stamnummer.

6. U draagt er zorg voor dat ten behoeve van de documentatie van het
Praktijkburo Beeldende Kunstopdrachten zwart/wit foto's en
kleinbeeld kleurendia's worden vervaardigd over het hele project,
zulks in goed overleg met medewerkers van het Praktijkburo
Beeldende Kunstopdrachten.

7. Het project zal voor wat betreft deze fase zijn afgerond uiterlijk
1 juli 1988.
Wijzigingen in de loop, de duur en de aard van het project dient u
mij schriftelijk ter goedkeuring voor te leggen.

8. U draagt er zorg voor dat het subsidie wordt gebruikt voor de
doeleinden waarvoor het is verstrekt en dat alle verdere uit deze
voorwaarden voortvloeiende verplichtingen worden nagekomen.

9. Door de aanvaarding van het subsidie neemt u op u een teveel
ontvangen bedrag te restitueren onmiddellijk na ontvangst van een
mededeling mijnerzijds waaruit blijkt dat een subsidie of een
voorschot daarop is herzien.

10. Aan door mij aan te wijzen ambtenaren worden alle bescheiden en
alle inlichtingen verstrekt die noodzakelijk zijn voor een juiste
vervulling van hun taak.

11. In het algemeen dient u zich te richten naar hetgeen met betrek-
king tot dit project is gesteld in bijgaand projectvoorstel bij
het advies van het College van Adviseurs.

Aan deze toezegging kunt u geen aanspraak ontlenen op verdere subsi-
diëring.

Graag verneem ik nog schriftelijk van u binnen 1 maand na verzending
van deze brief of u met bovenstaande voorwaarden accoord gaat waarna
een bedrag van ƒ 45.000,— als voorschot op uw rekening zal worden
overgemaakt.

Definitieve vaststelling van het subsidie vindt eerst plaats nadat u
een gespecificeerde declaratie voorzien van schriftelijke bewijsstukken
en vergelijkbaar met de door mij aangegeven wijze van besteden van het
subsidie aan mij heeft voorgelegd.
Ik verwacht deze declaratie van u voor 1 augustus 1988.

De begeleiding en het verdere noodzakelijke overleg ten behoeve van dit
project heb ik opgedragen aan het Praktijkburo Beeldende Kunstopdrach—
ten.

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
namens deze,
het Hoofd van de Afdeling Beeldende Kunsten en Bouwkunst,
voor deze,
het Hoofd van het Praktijkburo Beeldende Kunstopdrachten,

van Gestel)
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Ag.-n/fcNr.: £ & , V
H"F'fHl 0 0 - ƒ ^

Amsterdam
14-7-1987

Bijlage(n) Uw brief

Onderwerp
p r o j e c t Almere Grote Markt

kenmerk

Ons kenmerk
CvA-378

Mijnheer de Minister,

In zijn vergadering van 7 juli 1987 heeft het College
bijgaand projectvoorstel Almere Grote Markt besproken.

Het College besloot u hierover na de ter vergadering gegeven
toelichting positief te adviseren.
De rol van het PBK bij dit project ligt daarbij met name op
het vlak van het zoeken naar potentiële deelnemers en het
formuleren van de uitgangspunten van de opdracht.

Over uw besluit vernemen wij t.z.t. gaarne bericht.

Namens, College,

Brans Stassen, voorzitter mens. secretaris

187-12.2

Adres:
J.W. Brouwersplein 29
1071 LM Ansterdam
te l . : 020-762032

Bij correspondentie
datun en kenmerk van
deze brief vermelden



Projectvoorstel Almere Grote Markt
code: 187-12.1
29 juni 1987

Omschrijving van h'et project
Temidden van winkels, banken en kantoren en geflankeerd door een
overdekte markthal wordt in Almere-stad een groot marktplein
gerealiseerd.

Doel van het project
Zoals in het stedebouwkundig ontwerp hedendaagse ontwikkelingen
gecombineerd worden met inzichten uit een lange ontwerp-traditie,
zo zou aan kunstenaars gevraagd kunnen worden om een hedendaagse
reactie te geven op het traditionele gegeven van een kunstwerk op
de markt.

Toetsing aan de doelstellingen
Relatie met de plek, openbaarheid zijn hier gegevenheden.
Voorbeeldwaarde zal het project hebben als interessante
kunstenaars worden aangetrokken en als een interessant kunstwerk
gerealiseerd wordt. Ondersteunend worden een expositie en een
publicatie opgezet.

Werkwi j ze
Het thema zal ook of juist kunstenaars uit het buitenland kunnen
aantrekken: landen met een grotere traditie op het gebied van
sculpturale behandeling van stedelijke elementen.
Een internationale ideeënprijsvraag voor 10 deelnemers, een
expositie en een publicatie, met daaraan verbonden jurering, en
discussie voor professionals leveren de voorbereiding voor een
eventuele definitieve opdracht. Dit is de fase waar het PBK zijn
bijdrage aan zal leveren.
Realisatie van uitvoering zal door de gemeente, al of niet
ondersteund door sponsors, worden gedragen.

Begroting
ïdeeënprijsvraag
10 deelnemers è ƒ 3000,— ƒ 30.000,--
reis- en verblijfkosten ƒ 5.000,--
BTW ƒ 1.800,--
bijdrage tbv publicatie en fotografie ƒ 8.200,--
(subsidie WVC/PBK ƒ 45.000,—

definitief ontwerp + uitvoering ƒ 40.000,-- è ƒ 100.000,—



gemeente almere
B&W-A B&W-B

Aan burgemeester en
wethouders

Almere, 14.9.1987,
Onderwerp: - a

Project Grote Markt Almere „ Stad.

(betr. brief d.d. ?4_ft.19ft7 van \J\IC.

steller: K.Flore
toestel- 16464
centr. afd./dir.: KZ
medeparaaf :

wethouders:

I

inspraak: Dja

bijlagen:

cï-J.

secretaris:

Voorgesteld besluit:
(voor evt. toelichting binnenblad gebruiken)

jjet min is ter ie van WVC

antwoorden1.

tfo. r ie
Uni,

p Zo spoedig mogelijk overleg met praktijkburo

beeldende kunstopdrachten openen inzake uitvoering

van de punten 1 t/m 4 van de subsidie-voorwaarden.

ie»

B&W-A datum 2 9 SEP. 1987 Afdoening: CoV.V.e*e"
Bespreken

Conform voorgesteld besluit:
IV IV

B&W-B datum:

Omschrijving:

Besluit:

S

Alg-014

Agendanr/



Toelichting op voorstel aan burgemeester en wethouders

• y- B2 e s

voor vervolg inlegvel gebruiken



Amsterdam, 17 sept, 87

Beste Kees,

Bij nader inzien hoeft het geplande beeld aan de

Leeghnraterplas niet het monumentale formaat te hebben

van de schetsen die in je bezit lijn.

In nauw overleg met Bas Maters is een optimale hoogte

van de betonrand vastgesteld op 2m. De bovenrand en

de gietijzeren koppen zijn dan boven oogniveau als ovaal

zichtbaar. Het beeld zal zijn oorspronkelijke ovalen

vorm blijven behouden en dus niet, zoals in de schets,

rond met drie openingen.

In verband met de berekening van de funderingsplaat sluit

ik hierbij in een bovenaanzicht (niet op schaal) van het

beeld voor de constructeur in Almere. Zodrq, ik het gewicht

bepaald heb hoor je dat van me.

Deze vergroting van het oorspronkelijke beeld is realizeerbaar

voor f. 50.000.

Hopelijk zijn we nu iets verder.

met vriendelijke groet,

Herman Makkink

Lijnbaansgracht 302—B

1017 RN Amsterdam
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gemeente almere

Praktijkburo Beeldende Kunstopdrachten
T.a.v. de heer G. Grosfeld
J.W. Brouwersplein 29
1071 LM AMSTERDAM

uw brief/aanvraag van

onderwerp

uw kenmerk/volgnr. ons kenmerk

KZ/683/KF

bijlagen

almere,

23 september 1987

verzonden

Geachte heer Grosveld,

In verband met de voortgang van het projekt Grote Markt Almere en de daar-
aan verbonden besloten prijsvraag, geven wij u de aktuele stand van zaken
nu de dead-line van 15 november is verstreken. Op onze uitnodiging hebben
de volgende kunstenaars gereageerd:
5. Gudmunsson
H. Vlugt
De vier evangelisten
F.X. Lalanne
L. Gerdes

Zoals u bekend staat de uitvoering van het projekt onder een zekere tijds-
druk, in dit verband zijn wij genoodzaakt de planning nauwlettend te vol-
gen. Inhoudelijk gezien lijkt ons, de nu ontstane selektie voldoende aan-
leiding geven tot het bereiken van een goed resultaat.

Bovengenoemde kunstenaars zijn inmiddels uitgenodigd voor een informatieve
bespreking op 15 december a.s. te Almere. Mochten er voor die tijd nog
reakties binnenkomen,dan worden zij uiteraard uitgenodigd bij deze infor-
matieve bespreking aanwezig te zijn.

J.E. Purvis S
Direkteur Kunstzaken

postadres:
postbus 2(H)
1300 AE almere

telefoon
03240-99911
telex
40431 gmnlm

bezoekadressen:
stadhuis
wagenmakerbaan 7
almere stad

onderwijs en welzijn
s pao rd reef 24
almerestad

burgerzaken
flevostraat 1
almere stad

bouw- en woningtoezicht
wisselweg 1
almere stad
telefoon 03240 36336

gemeentewerken
steiger 221
almere haven
lel. 1)3240 I76OO 14.SH8

L' gemeentelijke instellingen zijn bereikbaar met buslijnen van rentraal nederland en VAD vanuit: amsterdam. bussum/lelystad, weesp-hilversum:
inudig ovtrs toppen op stadsdienst almere



gemeente aimer

Het Praktijkbureau Beeldende
Kunstopdrachten, *?"*""-
t.a.v. de heer drs. A.C.A.G. van Gestel,

J.W. Brouwerstraat 29,

1071 LM AMSTERDAM.
IABCHIEF

Burg.

Secr.

Adj.secr.

Bos

Trieller |

De Jonge j]

Schaaffer ï,

Tierie |

uw brief

24 augustus
onderwerp

1987

uw kenmerk

K/PBK. 1649

ons kenmerk

17669-KZ
bijlagen

almere,

29 september 1987
verzonden

Project Almere-Stad, Grote Markt.

Geachte heer,

2 OKT. 1987

Hiermede bevestigen wij de ontvangst van uw bovengenoemde brief met be-
trekking tot het toekennen van het subsidie ad f 45.000,— ten behoeve
van het project Grote Markt in Almere-Stad.

Wij gaan met de aan het subsidie verbonden voorwaarden akkoord.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Almere,

de secretaris, de burgemeester,

Ö
wz

FE

IZ

PO .-

PA

PL

MZV

VKK

SVG/DIR

SVG/PLB

SVG/FEB

SVG/GW

SVG/BWT

SVG/SO

GB

Brandw.

Politie

Marktm.

S, RIJP

•PI
' Sch.hfd.

postadres:
postbus 200
1300 AE almere

telefoon ' -
03240-999U _Z
telex
40431 gmalm

_ bezoekadres:
_ . . stadhuis

stadhuisplein 1
almer e-stad

bereikbaar met VAD buslijne - T n S D e c ' fÜ.
amsterdam/bussum/lelyst; ~ "
bereikbaar met centraal nedt , — — — — — -
hilversum Taxicentr,
zonodig overstappen op stad



Ministerie van
Welzijn,
Volksgezondheid en
Cultuur

J. W. Brouwersplein 29
1071 LM Amsterdam
Telefoon: (020)76 20 32

Praktijkbureau Beeldende Kunstopdrachten

Aan het College van Burgemeester
en Wethouders van Almere
Postbus 200
1300 AE Almere

Ons kenmerk

K/PBK-1670
Onderwerp

Project Almere-Stad, Grote Markt

H
- I
, !ngekoa«n.

1
U

Telefoonnummer *

Bijlage(n)

Almere

*.!!f a'd./di.'

H
8 OKT. 1987

0 1 3 6 6 8
-. 5 W-A

• ! S W-B

1 inrd. raad

. ing. raad

!'j cie

Amstej

&?. advies

rolscupie voor

.. PÊ "
2.

3.

dam

6 oktober 1987
Uw brief

Geacht College,

Naar aanleiding van uw brief dd. 29 september 1987, nr. 17669-KZ,
waarin u akkoord gaat met de voorwaarden gesteld in de subsidie-
toezegging ten behoeve van het project Almere-Stad, Grote Markt, deel
ik u mee dat een bedrag van ƒ 45.000,— als voorschot aan u zal worden
overgemaakt.

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
namens deze,
het Hoofd van de Afdeling Beeldende Kunsten en Bouwkunst,
voor deze,
het Hoofd van het Praktijkburo Beeldende Kunstopdrachten,

(drs. A.C.A.G. van Gestel)

WÜl-KOMEM

DIR. KUMrrZAKEN

UFO.

FOTOKOPIE VOSI):

D DIR.

OW
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NU.

00
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15

1387

92

487-12.1

Bezoekadres

J. W. Brouwersplein 29

Correspondentie uitsluitend
richten aan het postadres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief



gemeente almere
B&W-A B&W-B

steller: K. F lo re bespreking op: 8 oktober 1987

toestel: 16464 in/te Amsterdam

centr. afd./dir.: KZ onderwerp : bespreking WVC Grote Markt - Kunstenaars

medeparaaf: aanwezig : B. Maters, C. Rogge, K. Daan (WVC),

G. Gros fe ld (WVC) en K. F lo re

paraaf hoofd/directeur: afwezig:

secretaris:

Almere,

Conclusies: _ S e i e i < t i e

- Inhoudelijke uitgangspunten t.a.v. kunstenaarskeuze de

markt in algemene zin als plaats van:

- het traditionele monument (standbeeld)

- het sociale monument de fontein (de bron), water als

bewassingsritueel, voornamelijk in zuid-europese tra-

ditie.

- het middel-eeuws monument voornamelijk in n.w.-europa,

waarbij de inhoud verwijst naar bestuurlijke/religieuze

verbondenheid van de plaatselijke gemeenschap (In

Engeland "Marketcrosses").

Gezien de oorspronkelijke betekenis die het beeld in zijn

verschillende verschijningsvormen op de markt kan hebben,

en de lokatie in Almere, stad zonder geschiedenis, lijken

uitgangspunten voor het ontstaan van een interessante

opdracht.

Dit is tevens uitgangspunt voor de selektie:

Nederland: Sigurdur Gudtmunsson Buitenland

Harald Vlugt

Niek Kemps

De vier evangelisten

LerA. en P. Poir

Ludger Gerdes

F. en X. Lalanhe

R. Horn
L. Fahro

Uitvoeren door/voor:

B&W-A datum: Akkoord

Voorgesteld besluit:
I II III IV

Afdoening college/collegelid

Bespreken

IV

Alg-020



Vervolgblad Mr.:

Budget: De vergadering is van mening dat er minimaal een

budget van +_ ƒ 150.000,— voor deze opdracht be-

schikbaar moet zijn.

Zoals de verdeling er nu voorstaat ƒ 50.000,—

II subsidie WVC

III reservering bestedingsfase

afwerking Grote Markt

(overleg Rijp/gemeente)

IV sponsoring (middels gerichte mailing

en presentatie)

V bijdrage WVC in honorarium

definitieve uitvoering kunstenaar

Ad. III,IV en V dient nog intensief overleg plaats te vinden

- 45.000,—

- 20.000,—

- 30.000,—

- 50.000,—

Flore brengt in of het niet mogelijk is, de oorspronkelijke

opdracht te herformuleren, zodat er budgettaire ruimte ont-

staat voor zowel een beperkte ideeënprijsvraag, alswel een

deel gereserveerd t.b.v. toekomstige honorariumkosten bij

uitvoering uit het reeds nu beschikbare budget.

De vergadering doet hierover geen uitspraak, mogelijk is een

latere PBK-bijdrage in de honorariumsfeer bespreekbaar.

Tijdsplanning:

Brief uit kunstenaar voorlopige selectie - deadline \ nov.

definitieve selectie - eind november

en opdrachtverstrekking

uitnodigen Almere - begin december

eind januari

2 februari indi

V nen idieeënsch

- begin maartbeoordeling

schetsontwerp

oplevering

- eind maart

- najaar 1988

Uitwerking: conform voorstel college van adviseurs door

P.B.K. (G. Grosveld, Karin Daan)

Uitvoeren door/voor:

uit fonds

Almere

itsen

Alg-021



gemeente almere

Luciano Fabro
Via L. della Pila 5
20162 MILANO
Italia

uw brief/aanvraag van uw kenmerk/volgnr. ons kenmerk almere.

KZ/618/KF 27 oktober 1987

onderwerp bijlagen verzonden

Dear Luciano Fabro,

By means of this letter I wish to inform you about a project, which will
take place in Almere. Holland's newest town, located near Amsterdam in the
Flevopolder. The construction of Almere started in 1974. and the structural
plan provides for five urban zones. The central nucleus will be Almere-Stad,
which will contain the main amentities for the town's planned population of
250.000 people.

At this moment the building -activity in Almere is tremendous and at the end
of the eighties the population will be around 70.000 people. In the central
nucleus Almere-Stad, the so-called marketsquare is now under construction.

The city-council of Almere has reserved a budget to commission a work of art,
designed especially for the marketplace. With a subsidy from the ministry of
Culture we are able to organise a competition for ten artists, by which we
hope to obtain interesting ideas, sketches or models for the future work of
art. The honorarium will be ƒ 3.000,—.

In our vision it would be interesting to find out how artists nowadays react
on a place, which traditionally is the active social centre of a town and
the public space where monuments were raised to commemorate events from the
town history.

In this specific town, where history is young, traditions not yet full grown,
it is impossible to offer the historical and traditional layers as a contents
for the work of art. In this case it is the artist who will give full mea-
ning from its own artistic source to the intended "genius loci".

postadres: telefoon bezoekadressen:
postbus 200 03240 99911 stadhuis onderwijs en welzijn burgerzaken bouw en woningtoezicht gemeentewerken
1300 AE almere telex wagenmakerbaan 7 spoordreef 24 flevostraat 1 wisselweg 1 steiger 221

40431 gmalm almere stad olmerestad almere-stad almere stad almere haven
telefoon 03240 36336 tel. 03240-17600/14588

de gemeentelijke instellingen zijn bereikbaar met buslijnen van centraat nederland en VAD vanuit: amsterdam/bussurn/lelystad/weesp/hilversum;
zonodig overstappen op stadsdienst almere



-2-

Enclosed you will find a list of colleagues who are invited to react upon
this letter. We would like to have your reaction before the 15th of Novem-
ber. At the beginning of December a meeting will take place in Almere, to
inform you on the specific conditions of the competition and of course w'11
show you around the new town of Almere. Expenses and travelcosts shall of
course be covered by the city-counsil of Almere.

Please send your reaction to: Ihe Department of Arts
Markt 1
1354 AP ALMERE
The Netherlands

Your 's^- fa i th fu l ly , .

K. ftlore
Department of Arts Almere



gemeente almere

Ludger Gerdes
Graf Adolfstrasse 77
ADI DU55ELD0RF
Bundes Republik Deutschland

uw brief

onderwerp

uw kenmerk ons kenmerk

KZ/619/KF

bijlagen

almere,

27 oktober 1987

verzonden

Dear Ludger Gerdes,

By means of this letter I wish to inform you about a project, which will
take place in Almere. Holland's newest town, located near Amsterdam in the
Flevopolder. The construction of Almere started in 1974. and the structural
plan provides for five urban zones. The central nucleus will be Almere-Stad,
which will contain the main amentities for the town's planned population of
250.000 people.

At this moment the building -activity in Almere is tremendous and at the end
of the eighties the population will be around 70.000 people. In the central
nucleus Almere-Stad, the so-called marketsquare is now under construction.

The city-council of Almere has reserved a budget to commission a work of art,
designed especially for the marketplace. With a subsidy from the ministry of
Culture we are able to organise a competition for ten artists, by which we
hope to obtain interesting ideas, sketches or models for the future work of
art. The honorarium will be ƒ 3.000,—.

In our vision it would be interesting to find out how artists nowadays react
on a place, which traditionally is the active social centre of a town and
the public space where monuments were raised to commemorate events from the
town history.

In this specific town, where history is young, traditions not yet full grown,
it is impossible to offer the historical and traditional layers as a contents
for the work of art. In this case it is the artist who will give full mea-
ning from its own artistic source to the intended "genius loci".

./Z

postadres:
postbus 200
1300 AE almere

telefoon
03240-99911
telex
40431 gmalm

bezoekadres:
stadhuis
stadhuisplein 1
almerestad

bereikbaar met VAD buslijnen vanuit:
amsterdam / bussum / lelystad / weesp
bereikbaar met centraal nederland vanuit:
hilversum
zonodig overstappen op stadsdienst almere.
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Enclosed you will find a list of colleagues who are invited to react upon
this letter. We would like to have your reaction before the 15th of Novem-
ber. At the beginning of December a meeting will take place in Almere, to
inform you on the specific conditions of the competition and of course w'11
show you around the new town of Almere. Expenses and travelcosts shall of
course be covered by the city-counsil of Almere.

Please send your reaction to: The Department of Arts
Markt 1
1354 AP AtMERE
The Netherlands

K. Rlore
Department of Arts Almere



gemeente almere

De heer S. Gudmunsson
Zuideinde 338
1035 PP AMSTERDAM

uw brief

onderwerp

uw kenmerk ons kenmerk

KZ/632/KF

bijlagen

almere,

27 oktober 1987

verzonden

Geachte heer Gudmunsson,

Bijgaand vindt u een uitnodiging voor deelname aan een internationale
ideeënprijsvraag t.b.v. een kunstopdracht van de nu nog in aanbouw
zijnde Grote Markt te Almere-Stad. Deze prijsvraag wordt o.a. mogelijk
gemaakt door een subsidie van het Praktijkburo Beeldende Kunstopdrach-
ten.

De begeleiding en uiteindelijke jurering zal worden gedaan door een
werkgroep bestaande uit adviseurs van het P.B.K. en leden van de
gemeentelijke adviescommissie.

Ik verzoek u hierbij voor 15 november a.s. op ons verzoek te willen
reageren.

Met\vriendelijke groeten,

\

Direktie Kunstzaken Almere

postadres:
postbus 200
1300 AE almere

telefoon
03240-99911
telex
40431 gmalm

bezoekadres:
stadhuis
stadhuisplein 1
almerestad

bereikbaar met VAD buslijnen vanuit:
amsterdam / bussum / lelystad / weesp
bereikbaar met centraal nederland vanuit:
hilversum
zonodig overstappen op stadsdienst almere.



gemeente almere

Rebecca Horn
lm Neuroth 29
6123 Zeil Bad König
Bundes Republik Deutschland

uw brief

onderwerp

uw kenmerk ons kenmerk

KZ/620/KF

bijlagen

almere,

27 oktober 1987

verzonden

Dear Rebecca Horn,

By means of this letter I wish to inform you about a project, which will
take place in Almere. Holland's newest town, located near Amsterdam in the
Flevopolder. The construction of Almere started in 1974. and the structural
plan provides for five urban zones. The central nucleus will be Almere-Stad,
which will contain the main amentities for the town's planned population of
250.000 people.

At this moment the building -activity in Almere is tremendous and at the end
of the eighties the population will be around 70.000 people. In the central
nucleus Almere-Stad, the so-called marketsquare is now under construction.

The city-council of Almere has reserved a budget to commission a work of art,
designed especially for the marketplace. With a subsidy from the ministry of
Culture we are able to organise a competition for ten artists, by which we
hope to obtain interesting ideas, sketches or models for the future work of
art. The honorarium will be ƒ 3.000,—.

In our vision it would be interesting to find out how artists nowadays react
on a place, which traditionally is the active social centre of a town and
the public space where monuments were raised to commemorate events from the
town history.

In this specific town, where history is young, traditions not yet full grown,
it is impossible to offer the historical and traditional layers as a contents
for the work of art. In this case it is the artist who will give full mea-
ning from its own artistic source to the intended "genius loci".

postadres:
postbus 200
1300 AE almere

telefoon
0324099911
telex
40431 gmalm

bezoekadres:
stadhuis
stadhuisplein 1
almere stad

bereikbaar met VAD buslijnen vanuit:
amsterdam / bussum / lelystad / weesp
bereikbaar met centraal nederland vanuit:
hilversum
zonodig overstappen op stadsdienst almere.



-2-

Enclosed you will find a list of colleagues who are invited to react upon
this letter. We would like to have your reaction before the 15th of Novem-
ber. At the beginning of December a meeting will take place in Almere, to
inform you on the specific conditions of the competition and of course w'11
show you around the new town of Almere. Expenses and travelcosts shall of
course be covered by the city-counsil of Almere.

Please send your reaction to: The Department of Arts
Markt 1
1354 AP ALMERE
The Netherlands

aithfully,

K. Rlore
Department of Arts Almere



gemeente almere

Niek Kemps
R. Claeszenstraat 204-3
1056 WS AMSTERDAM

uw brief

onderwerp

uw kenmerk ons kenmerk

KZ/630/KF

bijlagen

almere,

27 oktober 1987

verzonden

Geachte heer Kemps,

Bijgaand vindt u een uitnodiging voor deelname aan een internationale
ideeënprijsvraag t.b.v. een kunstopdracht van de nu nog in aanbouw
zijnde Grote Markt te Almere-Stad. Deze prijsvraag wordt o.a. mogelijk
gemaakt door een subsidie van het Praktijkburo Beeldende Kunstopdrach-
ten.

De begeleiding en uiteindelijke jurering zal worden gedaan door een
werkgroep bestaande uit adviseurs van het P.B.K. en leden van de
gemeentelijke adviescommissie.

Ik verzoek u hierbij voor 15 november a.s. op ons verzoek te willen
reageren.

Met vriendelijke groeten,

ore
Directie Kunstzaken Almere

postadres:
postbus 200
1300 AE almere

telefoon
03240-99911
telex
40431 gmalm

bezoekadres:
stadhuis
stadhuisplein 1
almere-stad

bereikbaar met VAD buslijnen vanuit:
amsterdam / bussum / lelystad / weesp
bereikbaar met centraal nederland vanuit:
hilversum
zonodig overstappen op stadsdienst almere.



gemeente almere

F.X. Lalanne
15 Rue de Nemours
F 77116 Ury
France

uw brief

onderwerp

uw kenmerk ons kenmerk

KZ/622/KF

bijlagen

almere,

27 oktober 1987

verzonden

Dear mister Lalanne,

By means of this letter I wish to inform you about a project, which will
take place in Almere. Holland's newest town, located near Amsterdam in the
Flevopolder. The construction of Almere started in 1974. and the structural
plan provides for five urban zones. The central nucleus will be Almere-Stad,
which will contain the main amentities for the town's planned population of
250.000 people.

At this moment the building -activity in Almere is tremendous and at the end
of the eighties the population will be around 70.000 people. In the central
nucleus Almere-Stad, the so-called marketsquare is now under construction.

The city-council of Almere has reserved a budget to commission a work of art,
designed especially for the marketplace. With a subsidy from the ministry of
Culture we are able to organise a competition for ten artists, by which we
hope to obtain interesting ideas, sketches or models for the future work of
art. The honorarium will be ƒ 3.000,—.

In our vision it would be interesting to find out how artists nowadays react
on a place, which traditionally is the active social centre of a town and
the public space where monuments were raised to commemorate events from the
town history.

In this specific town, where history is young, traditions not yet full grown,
it is impossible to offer the historical and traditional layers as a contents
for the work of art. In this case it is the artist who will give full mea-
ning from its own artistic source to the intended "genius loci".

postedres:
postbus 200
1300 AE almere

telefoon
03240-99911
telex
40431 gmalm

bezoekadres:
stadhuis
stadhuisplein 1
almerestad

bereikbaar met VAD buslijnen vanuit:
amsterdam / bussum / lelystad / weesp
bereikbaar met centraal nederland vanuit:
hilversum
zonodig overstappen op stadsdienst almere.
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Enclosed you will find a list of colleagues who are invited to react upon
this letter. We would like to have your reaction before the 15th of Novem-
ber. At the beginning of December a meeting will take place in Almere, to
inform you on the specific conditions of the competition and of course w'11
show you around the new town of Almere. Expenses and travelcosts shall of
course be covered by the city-counsil of Almere.

Please send your reaction to: The Department of Arts
Markt 1
1354 AP ALMERE
The Netherlands

aithfully,

K. filore
Department of Arts Almere



gemeente almere

A. & P. Poirier
65 Rue St. Charles
75015 PARIJS
Frankrijk

uw brief

onderwerp

uw kenmerk ons kenmerk

KZ/621/KF

bijlagen

almere,

27 oktober 1987

verzonden

Dear A. & P. Poirier,

By means of this letter I wish to inform you about a project, which will
take place in Almere. Holland's newest town, located near Amsterdam in the
Flevopolder. The construction of Almere started in 1974. and the structural
plan provides for five urban zones. The central nucleus will be Almere-Stad,
which will contain the main amentities for the town's planned population of
250.000 people.

At this moment the building -activity in Almere is tremendous and at the end
of the eighties the population will be around 70.000 people. In the central
nucleus Almere-Stad, the so-called marketsquare is now under construction.

The city-council of Almere has reserved a budget to commission a work of art,
designed especially for the marketplace. With a subsidy from the ministry of
Culture we are able to organise a competition for ten artists, by which we
hope to obtain interesting ideas, sketches or models for the future work of
art. The honorarium will be ƒ 3.000,

In our vision it would be interesting to find out how artists nowadays react
on a place, which traditionally is the active social centre of a town and
the public space where monuments were raised to commemorate events from the
town history.

In this specific town, where history is young, traditions not yet full grown,
it is impossible to offer the historical and traditional layers as a contents
for the work of art. In this case it is the artist who will give full mea-
ning from its own artistic source to the intended "genius loci".

postadres:
postbus 200
1300 AE almere

telefoon
0324099911
telex
40431 gmalm

bezoekadres:
stadhuis
stadhuisplein 1
almere-stad

bereikbaar met VAD buslijnen vanuit:
amsterdam / bussum / lelystad / weesp
bereikbaar met centraal nederland vanuit:
hitversum
zonodig overstappen op stadsdienst almere.
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Enclosed you will find a list of colleagues who are invited to react upon
this letter. We would like to have your reaction before the 15th of Novem-
ber. At the beginning of December a meeting will take place in Almere, to
inform you on the specific conditions of the competition and of course w'11
show you around the new town of Almere. Expenses and travelcosts shall of
course be covered by the city-counsil of Almere.

Please send your reaction to: The Department of Arts
Markt 1
1354 AP ALMERE
The Netherlands

aithfully,

K. Rlore
Department of Arts Almere



gemeente almere

De heer M. de Reus
Utrechtseweg 231
6812 AA ARNHEM

uw brief

onderwerp

uw kenmerk ons kenmerk

KZ/633/KF

bijlagen

almere,

27 oktober 1987

verzonden

Geachte heer De Reus,

Bijgaand vindt u een uitnodiging voor deelname aan een internationale
ideeënprijsvraag t.b.v. een kunstopdracht van de nu nog in aanbouw
zijnde Grote Markt te Almere-Stad. Deze prijsvraag wordt o.a. mogelijk
gemaakt door een subsidie van het Praktijkburo Beeldende Kunstopdrach-
ten.

De begeleiding en uiteindelijke jurering zal worden gedaan door een
werkgroep bestaande uit adviseurs van het P.B.K. en leden van de
gemeentelijke adviescommissie.

Ik verzoek u hierbij voor 15 november a.s. op ons verzoek te willen
reagerenT
Metlvriendelijke groeten,

4K. f\r<\y
Direktie Kunstzaken Almere

postadres:
postbus 200
1300 AE almere

telefoon
0324099911
telex
40431 gmalm

bezoekadres:
stadhuis
stadhuisplein 1
almerestad

bereikbaar met VAD buslijnen vanuit:
amsterdam / bussum / lelystad / weesp
bereikbaar met centraal nederland vanuit:
hilversum
zonodig overstappen op stadsdienst almere.



gemeente almere

De vier evangelisten
p/a Tilly Buy
Potmargewal 13
8933 AB LEEUWARDEN

uw brief uw kenmerk ons kenmerk

KZ/631/KF
almere,

27 oktober 1987

onderwerp bijlagen verzonden

Geachte mevrouw Buy,

Bijgaand vindt u een uitnodiging voor deelname aan een internationale
ideeënprijsvraag t.b.v. een kunstopdracht van de nu nog in aanbouw
zijnde Grote Markt te Almere-Stad. Deze prijsvraag wordt o.a. mogelijk
gemaakt door een subsidie van het Praktijkburo Beeldende Kunstopdrach-
ten.

De begeleiding en uiteindelijke jurering zal worden gedaan door een
werkgroep bestaande uit adviseurs van het P.B.K. en leden van de
gemeentelijke adviescommissie.

Ik verzoek u hierbij voor 15 november a.s. op ons verzoek te willen
reageren.

Met vriendelijke groeten,

K. Fldra „
Direktie Kunstzaken Almere

postadres:
postbus 200
1300 AE almere

telefoon
03240-99911
telex
40431 gmalm

bezoekadres:
stadhuis
stadhuisplein 1
almerestad

bereikbaar met VAD buslijnen vanuit:
amsterdam / bussum / lelystad / weesp
bereikbaar met centraal nedeiland vanuit:
hilversum
zonodig overstappen op stadsdienst almere.



gemeente almere

De heer H. Vlugt
Rozengracht 203
1016 LV AMSTERDAM

uw brief

onderwerp

uw kenmerk ons kenmerk

KZ/629/KF

bijlagen

almere,

27 oktober 1987

verzonden

Geachte heer Vlugt,

Bijgaand vindt u een uitnodiging voor deelname aan een internationale
ideeënprijsvraag t.b.v. een kunstopdracht van de nu nog in aanbouw
zijnde Grote Markt te Almere-Stad. Deze prijsvraag wordt o.a. mogelijk
gemaakt door een subsidie van het Praktijkburo Beeldende Kunstopdrach-
ten.

De begeleiding en uiteindelijke jurering zal worden gedaan door een
werkgroep bestaande uit adviseurs van het P.B.K. en leden van de
gemeentelijke adviescommissie.

Ik verzoek u hierbij voor 15 november a.s. op ons verzoek te willen
reageren.

Met acoeten,

K. F
DirektieN Kunstzaken Almere

postadres:
postbus 200
1300 AE almere

telefoon
03240-99911
telex
40431 gmalm

bezoekadres:
stadhuis
stadhuisplein 1
almere-stad

bereikbaar met VAD buslijnen vanuit:
amsterdam / bussum / lelystad / weesp
bereikbaar met centraal nederland vanuit:
hilversum
zonodig overstappen op stadsdienst almere.



K. Flore,
Directie Kunstzaken Almere,
Stadshuisplein, 1,
Almere-stad,

Amsterdam, 29 oct. 87,
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Geachte Heer Flore,

NOV. 1987

Ü Ü 1 7 2 8
fOTOKOPIE VOBR:

't ft DIS. n PK

n.a.j/. Uu brief van
27 opfegfeber, j.i^ en

ons collectief telefoongesprek van 29 oktober zou ik bij
deze willen reageren op Uw schrijven. !Vr< n

Uan harte ben i k bereid om deel te nemenAaarr Uto—xtJe'ên
pri jsvraag.
Het feen en ander spreekt me zeer aan!
Graag zou ik van U bouwtekeningen van het te bouwen plein,
in algemene en culturele historische gegevens van Almere
ontvangen (indien bestaand/ en aanwezig).
net spanning zie ik Uw uitnodiging tegemoet om begin december
een ontmoeting te hebben met alle betrokkenen,

Met vriendelijke groeten

HAR A LD VLU6T

ItOZENOftAGHT 1O3 tO18 LV AMSTERDAM O2O-2«17«3

Nieuw t e l ; 9 A 1 4 2 9 .





© Harald Vlugt 1985 / Gour Tops I, afm. 65x65x27 cm, hout / bladbrons, courtesy: The Living Room
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Ministerie van
Welzijn,
Volksgezondheiden
Cultuur

J. W. Brouwersplein 29
1071 LM Amsterdam
Telefoon: (020)76 20 32

W

|\|

Praktijkbureau Beeldende Kunstopdrachten N

Hrfhu vn

Ons kenmerk

Onderwerp

Telefoonnummer

Bijlage(n)

Amsterdam

Uw brief

Bezoekadres

J. W. Brouwersplein 29

Correspondentie uitsluitend
richten aan het postadres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief
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KOSS

List of competitors

Luciano Fabro

Ludger Gerdes

Rebecca Horn

A. & P. Poirier

F.X. Lalanne

Harald l/lugt

Niek Kemps

De vier evangelisten

Sigurdur Gudmunsson

Maarten de Reus



gemeente almere

Coöp.Himmelblau
V i e n n a ,
Austria.

uw brief/aanvraag van uw kenmerk/volgnr. ons kenmerk almere,

onderwerp bijlagen verzonden

Dear Coop. Himmelblau,

By means of this letter I wish to inform you about a project, which will
take place in Almere. Holland's newest town, located near Amsterdam in the
Flevopolder. The construction of Almere started in 1974. and the structural
plan provides for five urban zones. The central nucleus will be Almere-Stad,
which will contain the main amentities for the town's planned population of
250.000 people.

At this moment the building -activity in Almere is tremendous and at the end
of the eighties the population will be around 70.000 people. In the central
nucleus Almere-Stad, the so-called marketsquare is now under construction.

The city-council of Almere has reserved a budget to commission a work of art,
designed especially for the marketplace. With a subsidy from the ministry of
Culture we are able to organise a competition for ten artists, by which we
hope to obtain interesting ideas, sketches or models for the future work of
art. The honorarium will be ƒ 3.000,—.

In our vision it would be interesting to find out how artists nowadays react
on a place, which traditionally is the active social centre of a town and
the public space where monuments were raised to commemorate events from the
town history.

In this specific town, where history is young, traditions not yet full grown,
it is impossible to offer the historical and traditional layers as a contents
for the work of art. In this case it is the artist who will give full mea-
ning from its own artistic source to the intended "genius loci".

postadres:
postbus 2D0
1300 AE almere

telefoon
03240 99911
telex
40431 gmalm

bezoekadressen:
stadhuis
wagenmakerbaan 7
almere-stad

onderwijs en welzijn
spoordreef 24
almere-stad

burgerzaken
flevostraat 1
almere-stad

bouw- en woningtoezicht
wisselweg 1
almere stad
telefoon 03240-36336

gemeentewerken
steiger 221
almere-haven
tel. 03240-17600/14588

de gemeentelijke instellingen zijn bereikbaar met buslijnen van centraal nederland en VAD vanuit: amsterdam, bussum/lelystad/weesp/hilversum:
zonodig overstappen op stadsdienst almere
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ons kenmerk datum no. vervolgblad

Enclosed you will find a list of colleagues who are invited to react upon
this letter. We would like to have your reaction before the 15th of Novem-
ber. At the beginning of December a meeting will take place in Almere, to
inform you on the specific conditions of the competition and of course w'11
show you around the new town of Almere. Expenses and travelcosts shall of
course be covered by the city-counsil of Almere.

Please send your reaction to: The Department of Arts
Markt 1
1 3 5 4 AP ALMERE P h o n e : 0 3 2 4 0 - 1 6 4 6 4
The N e t h e r l a n d s

De l a r t m e n t o f A r t s A l m e r e

P . S . I w o u l d L i k e t o h a v e y o u r r e a c t i o n b e f o r e t h e 2 7 t h .
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<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<TEKENING>
  <ONDERDEEL>Almere-Stad Bestrating deel van de mar
kt</ONDERDEEL>
  <SCHAAL>1:25</SCHAAL>
  <FORMAAT/>
  <DATUM/>
  <GEWIJZIGD1/>
  <GEWIJZIGD2/>
  <GEWIJZIGD3/>
  <GEWIJZIGD4/>
  <GEWIJZIGD5/>
  <TEKENAAR>HD</TEKENAAR>
  <BLADNR/>
  <OPMERKINGEN/>
</TEKENING>
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F.X. LALANNE to K. FLORE

The Dept. of Arts

Markt 1

1354 AP ALMERE

Pays Bas

Dear Mr. Flore,

I am greatly honoured to be among the ten artists you have selected

for your project.

My interpretation of your letter is that this work of art should allow

plenty of scope for one's imagination and creativity and naturally

I do appreciate such freedom.

I look forward to hearing from you again soon with more details and

hope to meet you in the near future.

Yours faithfully,

F.X. LALANNE

Frangois-Xavier et Claude LALANNE - 15, rue de Nemours, 77116 URY - Tél. (1) 64.24.41,59
BPC 40, Bd Montparnasse, 75015 PARIS - Cpte 210 0964 5 - SIRET 785 015 488 00014 - APE 8607



Ludger Gerdes, Graf Adolf Strasse 77, D-kooo Düsseldorf

Mr.

Kees Flore

Department of Arts

Markt 1

AP Almere

i
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60

en 15. 11. 1987

Dear Kees Flore,

thanks for your letter and the invitation to Almere. I'm sorry to answer this

late, but I had to travel a lot recently, so I didn't find enough tine to

answer all my Post. But I accept you/rinvitation and would like to come to

Almere in December. But I'm not able to come between the 1. and 6. of Dec.

So may be,you can make yoiuf schedule according to this. Please let me know about

this. And if possible send me some map, which is showing how to get to your

place and some information about time etc.

Sincerely yours,

7



Ury, the 4th December 1987

F.X. LALANNE to Mr. K. PLORE

Department or Arts

Markt 1

1354 AP ALMERE

Pays Bas

Dear Mr. Flore,

Thank you for your invitation to come and visit Almere next Thursday, the

18th of December. Unfortunately our timetable is already full up

and we shall be unable to come.

Please keep us informed of the progress of the project.

Season's greetings.

F.X. LALANNE

Francois-Xavier et Claude LALANNE - 15, rue de Nemours, 77116 URY - Tel. (1) 64.24.41,59
BPG 40, Bd Montparnasse, 75015 PARIS - Cpte 210 0964 5 - SI RET 785 015 488 00014 - APE 8607



Ludger Gerdes Graf Adolf Strasse 77

TO ;

Kees Flore

Department of Arts

Gemeente Alraere

Markt 1

135A- AP Almere

D - f̂ooo Düsseldorf

December 1987

INRKOMEN

Dlfl. KIMSTZAKEN

ftfO.

£ Ft'l * 2i ' i ï VOOR:

1 OHM.
i

5 DEC. 1987

0 0 1 8 6 4

•3 m

DPK

Ü8E

Dear Kees Flore,

thanks for your letter from the first of December.

I'm very sorry, but at this time I have to cancel my participation in

your project.

I couldn't come to Almere on the 18th, because I have an opening in

Essen/germany at that day. And in general I do have to do a lot of work

for 1988 meanwhile, so that I couldn't be sure, to work as serious as

necessary on your project - just from not having enough time.

Please accept my decision not to participate in the Almere project

amd accept my best regards



gemeente almere

uw brief uw kenmerk almere,
19 januari 1988

onderwerp bijlagen verzonden

Geachte

Hierbij stuur ik aanvullende informatie m.b.t. de kunst op de Grote Markt
te Almere-Stad. Naar aanleiding van het bezoek in december zou ik nog wat
gevelmaten aan u doorgeven. De gevelwanden variëren van 15 meter hoog
(zie tekeningrgebouw Blokker en reeds gebouwde westelijke gevelwand plus
het in aanbouw zijnde woonwinkelblok) tot zes meter (in aanbouw zijnde over
de hele markthal). De lichtmasten worden vier tot zes meter hoog, men heeft
daar echter nog geen definitieve keuze voor gemaakt.

De formele opdrachtbevestiging door B en W van Almere is onderweg. In dit
verband stip ik nog even de afspraken aan die 18 december j.1. zijn gemaakt.

Inleverdatum van de ideeënschetsen 18 maart a.s., de ideeënschets wordt in
maquettevorm (40 x 40 cm) gepresenteerd. Naast deze prozaïsche informatie,
een kopie van een artikel door Aldo Rossi, over de betekenis van het monu-
ment in zijn stedelijke context. Misschien dat het een en ander een in--
spirerende werking heeft.

Met vriendelijke groeten,

Kees Flore,
Directie Kunstzaken.

postadres:
postbus 200
1300 AE almere

telefoon
03240-99911
telex
40431 gmalm

bezoekadres:
stadhuis
stadhuisplein 1
almere-stad

bereikbaar met VAD buslijnen vanuit:
amsterdam / bussum / lelystad / weesp
bereikbaar met centraal nederland vanuit:
hilversum
zonodig overstappen op stadsdienst almere.
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Hierbij verlenen wij u opdracht tot het vervaardigen van een zogenaamde idee-
enschets ten behoeve van de Grote Markt te Almere-Stad.

In dit model van inzicht dient tot uitdrukking te worden gebracht of een
visie gegeven op: de Grote Markt als plaats in traditioneel historische zin
de openbare ruimte waar monumenten werden opgericht om bepaalde belangrijke
episodes uit de stadsgeschiedenis te memoreren.

In deze stad, echter, is er nauwelijks sprake van geschiedenis, diepgewortelde
tradities, die enig houvast zouden kunnen bieden als leidraad voor deze kunst-
opdracht. In dit geval wordt er een beroep gedaan op de artistieke intentie
van de kunstenaar zelf die betekenis moet geven aan de "genius loei".

Het honorarium voor deze opdracht is ƒ 3.000,— (incl. BTW) doch exclusief
reis -en verblijfkosten.

In overleg met u is overeengekomen dat gestreefd zal worden naar een presen-
tatie in maquettevorm (40 x 40 cm). De ideeënschets zal door u 18 maart a.s.
worden ingediend. Er wordt de mogelijkheid geboden een toelichting op het
een en ander te geven. Daarover ontvangt u t.z.t. een uitnodiging.

Hoogachtend,

De Burgemeester, De Secretaris,



D e a r

. T h a n k y o u f o r y o u r k i n d r e a c t i o n o n o u r i n v i t a t i o n t o ; ~ ': i •: •
p a r t i c i p a t e i n t h e c o m p e t i t i o n f o r a w o r k o f a r t f o r
t h e " G r o t e M a r k t " .
W i t h t h i s L e t t e r I i n v i t e y o u t o c o m e a n d v i s i t A L m e r e
n e x t t h u r s d a y t h e 1 8 t h o f d e c e m b e r r a t e l e v e n o ' c l o c k i n : :
m o r n i n g .
W e s h a l l m e e t e a c h o t h e r i n t h e t o w n - h a l l e n t r a n c e .
D u r i n g o u r m e e t i n g y o u w i l l r e c e i v e a l l t h e n e c e s s a r y
m a t e r i a l a n d d e t a i l s n e e d e d f o r y o u r w o r k . O f c o u r s e w e
s h a l l v i s i t t h e G r o t e M a r k t i n h i s p r e s e n t s t a t e .
S i n c e t h e r e i s n o h o t e L a c c o m o d a t i o n a v a i l a b l e i n A l m e r e ,
I ' L L s u g g e s t , t o s t a y o v e r n i g h t i n A m s t e r d a m . T r a i n - c o n n e c t i o n
A m s t e r d a m - A I m e r e i s p r e t t y g o o d , e v e r y h a l f h o u r a t r a i n
d e p a r t s f r o m A m s t e r d a m - c e n t r a l s t a t i o n i n t h e d i r e c t i o n o f
A I m e r e .
T h e A L m e r e ~ t o w n h a I I i s o n l y a f i v e - m i n u t e w a L k f r o m t h e :
t r a i n s t a t i o n . C S e e t h e e n c l o s e d t o w n p l a n ) . T r a v e L t i m e f r o m
A m s t e r d a m b y t r a i n i s r o u g h l y t w e n t y - f i v e m i n u t e s . I f y o u
w a n t y o u m e t o r e s e r v e a h o t e l i n A m s t e r d a m / p l e a s e l e t m e
k n o w , I c o u l d t a k e c a r e o f t h a t .
F o r y o u r i n f o r m a t i o n f o l l o w s h e r e a l i s t o f a r t i s t s w h o g a v e
a p o s i t i v e r e a c t i o n o n o u r i n v i t a t i o n a n d w i l l b e a l s o i n
A l m e r e o n t h e a b o v e m e n t i o n e d d a t e .
S i g u r d u r G u d m u n s s o n
D e v i e r e v a n g e l i s t e n
H a r a I d V l u g t
L u d g e r G e r d e s
F r a n c o i s X a v i e r L a l a n n e

Y o u r s S i n c e r l y

K . F l o r e
D e p a r t m e n t o f A r t s
A l m e r e .



g e a c h t e

M e t d a n k v o o r d e p o s i t i e v e r e a c t i e o p o n s v e r z o e k
m e e t e d o e n a a n d e p r i j s v r a a g v o o r d e G r o t e M a r k t
n o d i g i k U h i e r b i j u i t d o n d e r d a g 1 8 d e c e m b e r a . s .
o m 1 1 . 0 0 u u r t e k o m e n n a a r h e t s t a d h u i s v a n A l m e r e
s t a d h u i s p l e i n 1 , t e A l m e r e - s t a d , o m e . e . a . n a d e r t e
b e s p r e k e n . .

V o o r a l l e v o l l e d i g h e i d v o l g t h i e r b i j d e l i j s t v a n
k u n s t e n a a r s d i e o p o n s v e r z o e k p o s i t i e f h e b b e n g e
r e a g e e r d .

. H a r a l d V l u g t . S i g u r d u r G .

m e t v r i e n d e l i j k e g r o e t e n

K . F l o r e .



CONCEPT-PAPIER

29 januari 1988
KZ-776-KF

Geachte

Het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft onlangs besloten
op een aantal daarvoor geschikte lokaties in het centrum van Almere-Stad
kunstwerken te plaatsen om de belevingswaarde van de stad te vergroten.
Wij veronderstellen dat de ontwikkeling van een goed leef- en werkklimaat in
Almere van belang is voor de overheid alswel voor de particuliere sector.
De plaatsing van kunstwerken in deze stad zal daar zeker een bijdrage aan
kunnen leveren.

Een van de lokaties die uitstekend geschikt is voor het plaatsen van een
kunstwerk is het toekomstige marktplein.
Wij zijn daarom ook verheugd dat een viertal bekende kunstenaars op dit
moment aan het werk zijn om een fantastisch kunstwerk voor de Grote Markt te
ontwerpen.

Om dit belangrijke kunstwerk voor de stad te verwerven heeft ons college een
bedrag ter beschikking gesteld. Zeker is echter dat ruimer budget, de kans
op een kunstwerk met allure alleen maar groter zal maken.
Een goede samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid om dit doel te be-
reiken is dan onontbeerlijk.

Wij willen u dan ook verzoeken in overweging te nemen aan dit plan medewerk-
ing te verlenen.

Als bijlage treft u een lijst aan van aangeschreven bedrijven.
Wij hopen, dat u op dit inventariserend schrijven wilt reageren.

Hoogachtend,

De Burgemeester, De Secretaris,



Adressenlijst behorende bij brief KZ-774-KF,

M.A.B.0. projectontwikkeling
t.a.v. 5. de Graaf
Postbus 270
2280 AG RIJSWIJK

Bouwmaatschappij Leeuwarden
t.a.v. dhr. C. van Dijk
Postbus 1055
1301 PB ALMERE

C. en A. Nederland BV.
t.a.v. dhr. E.B. Kloos
Postbus 249
1000 AE AMSTERDAM

ABN-Bank
t.a.v. dhr. M.A. de Bloeme
Grote Markt 29
1315 JA ALMERE

Verenigde Spaarbank
t.a.v. G.H. Spreen
Grote Markt 10
1315 JG ALMERE

Bouwer en Keet U.O.F.
Kadoelenweg 125
1035 NC AMSTERDAM

V.I.B.
t.a.v. Dhr. J.W. Post
Slotlaan 20
ZEIST

M.B.0.
t.a.v. dhr. van Rijs

^Postbus 608
1000 AP AMSTERDAM

Woningbouw Vereniging Almere
t.a.v. dhr. H.G.A. Fleurie
Grote Markt 46
ALMERE

Hopman Groep BV
t.a.v. dhr. Hopman
Postbus 206
ZOETERMEER

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
t.a.v. de heer Regenboog
Postbus 2980
6401 PL HEERLEN

Multi Vastgoed BV.
Jfe.a.v. de heer Veggel

Gebouw de Molenwiek
Groningenweg 6
2803 PV GOUDA

AMRO-Bank
t.a.v. Drs. E.D.
Grote Markt 1
1315 HE ALMERE

van den Brink

Rabo-Bank
t.a.v. Mr. Th. G.J.M, van de Burgt
Grote Markt 2
1315 HE ALMERE

N.M.B.
t.a.v. H.M.B, van der Velden
Koopmanstraat 12
ALMERE
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Aan burgemeester en

wethouders

Almere, °\

Onderwerp:

(betr. brief d

o U 8

Voorstellen

d.

aankopen

van

monumentale kunst.

)

steller:

centr. afd./dir.: Kunstzaken

medeparaaf :

wethouders:

inspraak: Dja EUnee

bijlagen:

secretaris:

Voorgesteld besluit:
(voor evt. toelichting binnenblad gebruiken)

de heer P. v.d. Locht te Escharen opdracht verlenen
tot het vervaardigen van een sculptuur voor het zgn.
Carré te Almere-Buiten (zie bijgaande foto) middels
bijgaande brief.
het beeld "Sehnsucht" van de kunstenaar Kazuo Katare
aankopen en bestemmen voor het binnenterrein ver-
zorgingstehuis "de Kiekendief". Middels bijgaande
brief het bestuur van het verzorgingstehuis verzoek-
en in te stemmen met plaatsing (zie bijgaande foto),
de kunstenaars: S. Gudmusson

de Vier Evangelisten
Harald Vlugt, F.X. Lalanne

opdracht te verlenen tot het maken van een ideeën-
schets t.b.v. kunstopdracht Grote Markt te Almere-
Stad.
een krediet van ƒ 3.200,— incl. BTW ter beschikking
stellen i.v.m. plaatsing "Escape 9", op het Vivaldi-
pad te Almere-Stad. E.e.a. ten laste brengen van
fonds Monumentale Kunst.

B&W-A datum
Afdoening: college/collegelid

Bespreken Akkoord

Conform voorgesteld besluit:
IV i IV

B&W-B datum:

Omschrijving:

Besluit:

Agendanr.:

BESLUIT D.D.: 1 6 FEB. 1988
is bijgevoegd.

Alg-014



Toelichting op voorstel aan burgemeester en wethouders

Naar aanleiding van de vergadering Adviescommissie Monumen-
tale kunst d.d. 13 december 1987 en de daarin behandelde
voorstellen stellen wij u achtereenvolgens voor:

De nota d.d. 24 juni 1987 omtrent de uitvoering opdrachten-
beleid 1987, vermeldde de voorbereidingen voor een kunst-
opdracht t.b.v. het zgn. 'Carré' te Almere-Buiten.
Inmiddels is aan het e.e.a. uitvoering gegeven en stellen wij
u voor de heer P. van der Locht te Escharen t.z.t. opdracht
te verlenen. De heer van der Locht heeft in kleine vorm een
sculptuur beschikbaar, dat in een grote vorm zeer geschikt
is geplaatst te worden op de bovengenoemde lokatie (zie foto)
Alvorens de heer van der Locht definitief voor het e.e.a.
opdracht te verlenen zal er overleg met de projectleiding
Almere-Buiten dienen plaats te vinden omtrent de exacte
plaatsbepaling van de sculptuur. Het budget dat voor deze op-
dracht beschikbaar is, is ƒ 50.000,— incl. BTW.
De heer van der Locht . • ' ' ' brief informeren.

De afgelopen zomer is er in de provincie Groningen en Drente
onder auspicieën van de stichting "Beeld en Land" een beelden
tentoonstelling (route) georganiseerd. In dit verband heeft
de klmeerse commissie zich op de hoogte gesteld van de beel-
den die na afloop van de tentoonstelling aan derden te koop
werden aangeboden. Uit dit aanbod meende de commissie dat
slechts het beeld "Sehnsucht" van de kunstenaar Kazuo Katare
voor aankoop in aanmerking komt. Gezien de artistieke kwali-
teit en de interessante prijsstelling (het beeld is tegen
materiaalkosten te verwerven) stellen wij u voor dit beeld
voor de gemeente te verwerven. Tevens stelt de commissie u
voor dit kunstwerk aan te bieden aan het verzorgingstehuis
"De Kiekendief". Een van de redenen hiervan is dat de comm-
issie meent dat een zekere beslotenheid van ruimte, de in-
tieme beleving van het kunstwerk ten goede zal komen.
De binnentuin van "De Kiekendief", semi-openbaar terrein,
lijkt ons een goede plaats voor het kunstwerk. Inmiddels is
er met de directie en de landschapsarchitekt overleg gevoerd
en enthousiast gereageerd op deze voornemens. Wij stellen u
voor • het bestuur van het verzorgings-

tehuis in te lichten over de plaatsing van het kunstwerk op
het binnenterrein. De kosten excl. plaatsing doch incl. tran-
sport vanuit Winschoten bedragen ƒ 17.500,— incl. BTW.

C. De Grote Markt.
Zoals uw college reeds bekend is heeft het Ministerie van WVC
t.b.v. de kunstopdracht "Grote Markt" een subsidie van
ƒ 45.000,— ter beschikking gesteld voor de organisatie van
een ideeënprijsvraag. Na overleg met het praktijkburo beel-
dende kunstopdrachten van genoemd ministerie -z+jn een tiental
kunstenaars uitgenodigd. Uiteindelijk zijn vijf kunstenaars
gekozen om aan de ideeënprijsvraag mee te doen te weten:
S. Gudmunsson, H. Vlugt, de Uier Evangelisten en F.X. Lallann .
Met deze kunstenaars is overeengekomen dat het model van in-
zicht waarvoor een honorarium ter beschikking staat van
ƒ 3.000,— (excl. reis -en verblijfskosten)wordt ingeleverd
in maquettevorm op 18 maart a.s.. Om het project brede belang-
stelling te geven wordt door kunstzaken i.s.m. het praktijk-
buro van WVC een publikatie voorbereid.

voor vervolg inlegvel gebruiken



Vervolgblad Nr.:

Resumerend stellen wij u voor . . , de respec-
tievelijke kunstenaars opdracht te verlenen voor het maken van
een model van inzicht, onder de in de brief vermelde condities.
Tevens is bijgevoegd een brief die, zoals in de nota van 27 juni
1987 vermeld, gericht aan de -fflarktbcwoncro met de vraag of een
geldelijke bijdrage aan dit project mogelijk is.

D.
De kunstenaar M. Manson heeft in het kader van de inmiddels ter
ziele gegane BKR-regeling een beeld vervaardigd "Escape 9".
Dit beeld dat gezien het via voornoemde regeling voor de gemeente
is verworven, maakt deel uit van het gemeentelijk kunstbezit.
Gezien de maat van het beeld is het tijdelijk opgeslagen op het
terrein Gemeentenwerken.Ons inziens leent dit beeld zich goed
voor plaatsing in een woonwijk. De kunstenaar zou dit uiteraard
ook graag zien. Na overleg met stadsontwikkeling stellen wij u
voor het kunstwerk te plaatsen aan het einde van het Vivaldipad,
te Almere-Stad (zie bijgaande kaart). Met de afdeling inspraak
van VKR zijn de bewoners van het Vivaldipad op de hoogte gesteld
van de voorgenomen plaatsing, van deze kant zijn geen bezwaren
tegen het kunstwerk gemaakt.
De kosten die met deze plaatsing te maken hebben ad ƒ 3.20G,—
(incl. BTW) kunnen ten laste worden gebracht van het fonds voor
de beeldende kunst. De kunstenaar heeft reeds een bouwvergunning
voor het e.e.a. aangevraagd en deze is inmiddels verleend.
De plaatsing kan na uw goedkeuring geschieden in het voorjaar van
1988.

N.B.
Ter attentie van het onder B. vermelde met betrekking tot de
plaatsingskosten dient nog onderzocht te worden wat zij exact
zijn. Aangezien het een en ander afhankelijk is van de plaats
en dit formeel nog toestemming behoeft, wordt uw college daarom-
trent zo spoedig mogelijk ingelicht.

Uitvoeren door/voor:

Alg-021



B&W-B datum: 16 februari 1988. Agendanr: IV-01
Afd/dir: KUNSTZK

Omschrijving:
Nota d.d. 9 februari 1988 over voorstellen aankopen monumentale kunst.

Besluit:
a. De heer P. v.d. Locht te Escharen wordt opdracht verleend tot het

vervaardigen van een sculptuur voor het zogenaamde Carré te Almere-
Buiten.

b. Het beeld "Sehnsucht" van de kunstenaar Kazuo Katare wordt aange-
kocht en bestemd voor het binnenterrein verzorgingstehuis "De
Kiekendief".

c. De kunstenaars: S. Gudmusson
de Vier Evangelisten
Harald Vlugt, F.X. Lalanne wordt opdracht verleend

tot het maken van een ideeënschets t.b.v. kunstopdracht Grote Markt
te Almere-Stad.

d. Een krediet van ƒ 3.200,— inclusief BTW wordt ter beschikking ge-
steld i.v.m. plaatsing "Escape 9", op het Vivaldipad te Almere-
Stad. Een en ander ten laste brengen van fonds Monumentale Kunst.



B&W-B datum: 16 februari 1988.

Omschrijving:
Aankopen monumentale kunst.

Kabinet-A Agendanr: IV-02
Afd/dir: KUNSTZK

Besluit:
De wethouder belast met kunstzaken zal op voorzichtige wijze nagaan
of en zo ja in welke mate eigenaren van panden c a . gelegen aan de
Grote Markt bereid zijn een bijdrage te verlenen in de aankoop van een
kunstwerk voor de Grote Markt in Almere-Stad.
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F.X. LALANNE
DBE

D

Ury, the 12th February 1988

to Mr. K. FIORE

Directie Kunstzaken

Stadhuis

Wagenmakenbaan 7

ALMERE STAD

Pays-Bas

Dear Mr. Flore,

As I was telling your assistant on the phone yesterday morning, it is

impossible for us to go to Almere before the end of the month as we are going

to be in the States.

On our return, we will try and come and visit you. You can trust, however

that we will send you our project before the end of March.

Kind regards.

F.X. LALANNE

A

Francois-Xavier et Claude LALANNE - 15, rue de Nemours, 77)16 URY - Tél. (I) 64.24.41.59
BPC 40, Bd Montparnasse, 75015 PARIS - Cpte 210 0964 5 - SIRET 785 015 488 00014 - APE 8607
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De heer/mavrouw H. Vlugt, Rozengracht 103, 1016;LY, .AMSTERDAM.
De hrrr/mr-rruinr S Gudmunsson, Thomassiusstrassé 6, 1000 BERLIN 21 BRD.
De vier evangelisten, Potmargewal 13, 8933 AB LEEUWARDEN. p
De heer/meiwmnr F.X. Lallane, 15 Rue de Nemours, 77116 URY FRANCE.

i c

Hierbij verlenen wij u opdracht tot het vervaardigen van een zogenaamde
ideeënschets ten behoeve van de Grote Markt te Almere-Stad.

In dit model van inzicht dient tot uitdrukking te worden gebracht of een
visie gegeven te worden op de Grote Markt als plaats in traditioneel his-
torische zin, de openbare ruimte waar monumenten werden opgericht om be-
paalde belangrijke episodes uit de stadsgeschiedenis te memoreren.

In deze stad, echter, is er nauwelijks sprake van geschiedenis, diepge-
wortelde tradities, die enig houvast zouden kunnen bieden als leidraad
voor deze kunstopdracht. In dit geval wordt er een beroep gedaan op de
artistieke intentie van de kunstenaar zelf die betekenis moet geven aan
de "genius loei".

Het honorarium voor deze opdracht is f 3.000,— (inclusief b.t.w.) doch
exclusief reis- en verblijfkosten.

In overleg met u is overeengekomen dat gestreefd zal worden naar een pre-
sentatie in maquettevorm (40 x 40 cm). De ideeënschets zal door u
18 maart 1988 worden ingediend. Er wordt de mogelijkheid geboden een toe-
lichting op het een en ander te geven. Daarover ontvangt u te zijner
tijd een uitnodiging.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Almere,

de secretaris, de burgemeester,

Bos

Trielier

De Jonge

Schaaffer

Tierie

AB

uw brief / kenmerk
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2739-KZ

bijlagen

almere,

16 februari 1988

verzonden
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SVG/DIR
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SVG/FEB
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SVG/BWT

SVG/SO
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postadres:
postbus 200
1300 AE aimere

208AGT/GB

telefoon
03240-99911
telex
40431 gmalm

bezoekadres:
stadhuis
stadhuisplein 1
almerestad

het stadhuis ligt op loopafstand var I t l S p e C .
er zijn frequente treindiensten richö __——————
busdiensten richting bussum, hilver

Taxicentr
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Mr. F.X. Lallane

15, Rue de Nemours

77116 URY

France
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uw brief

onderwerp

Dear sir,

uw kenmerk ons kenmerk

2739-KZ

bijlagen

almere,

23rd February 1988

verzonden

2 4 FEB. 1988

You are herewith commissioned to prepare an 'idea sketch' for the Grote Markt'
(Market Square) in Aimere-Stad.

This preliminary model should express or convey your ideas on: the Grote
Markt as a place in the traditional historical sense, the open space in
which monuments were erected to commemorate particular events or episodes
in the town's history.

In this particular town, however, there is virtually no such thing as
history or deep-rooted traditions that might offer you something on which
to base your ideas for this commission. In this case, then, we must appeal
to the artistic intentions of the artist himself: it is he or she who must
give meaning to the genius loci.

The fee for this commission will be Dfl. 3,000. This includes value added
tax, but no travelling and hotel expenses.

In consultation with you it was agreed that you will present your initial
design in the form of a model, measuring 40 x 40 cm (approx. 16 x 16 inchs),
to be submitted on 18th March. You will be given an opportunity to explain
any points that you feel require elucidation. In due course you will receive
an official invitation.

Yours faithfully,

mayor and aldermen of Almere,

^ £.«

postadres:
postbus 200
1300 AE almere

telefoon
03240-99911
telex
40431 gmalm

bezoekadres
stadhuis
stadhuisplein 1
almere-stad

bereikbaar met VAD buslijnen vanuit;
amsterdam / bussum / lelysiad , ueesp
bereikbaar met centraal nederlanc vanuit:
hilversum
zonodig overstappen op stadsdienst almeie



gemeente almere

F.X. Lalanne
15 Rue de Nemours
77116 URY FRANCE

uw brief uw kenmerk ons kenmerk

KZ-830-KF
almere, 7 maart 1988

onderwerp bijlagen verzonden

Mr. Lalanne,

According to the letter of burgomaster and eldermen of Almere concerning the
presentation of your initial design on 18 March, I hereby inform you of a
change of date. The actual presentation will be held on 25 March, townhall
Almere, room 19/21 at 11.DO o'clock.

If in anyway you are not able to present the design yourself, or the above
mentioned date is inconvenient to you, please let me know as soon as possible.

OU£S--f 31 thjithfully,

K. rtorèf.

postadres:
postbus 200
1300 AE almere

telefoon
03240-99911
telex
40431 gmalm

bezoekadres:
stadhuis
stadhuisplein 1
almerestad

bereikbaar met VAD buslijnen vanuit:
amsterdam / bussum / lelystad / weesp
bereikbaar met centraal nederland vanuit:
hilversum
zonodig overstappen op stadsdienst almere.



gemeente almere

De heer S. Gudmunsson
Thomassiusstrasse 6
1000 BERLIN 21 BRD

uw brief uw kenmerk ons kenmerk
KZ-831-KF

almere' 7 maart 1988

onderwerp bijlagen verzonden

Geachte heer Gudmunsson,

Naar aanleiding van de brief van burgemeester en wethouders van Almere over
de presentatie van de ontwerpen van de Grote Markt van 18 maart a.s. het
volgende.
De vergadering is door omstandigheden uitgesteld tot 25 maart a.s..
De vergadering vindt plaats in het stadhuis Almere, kamer 19/21.

U wordt in de gelegenheid gesteld e.e.a. mondeling toe te lichten.
Ik stel u voor de volgende volgorde van presentatie aan te houden:

H. Vlugt - 9.30 - 10.00 uur
De 4 Evangelisten - 10.00 - 10.30 uur
5. Gudmunsson - 10.30 - 11.00 uur
F.X. Lalanne - 11.00 - 11.30 uur

Mocht u geen gebruik willen maken van de mondelinge toelichting, wilt u mij
dat s.v.p. zo spoedig mogelijk laten weten.

Met

K.

idelijke /grtjeten,

postadres:
postbus 200
1300 AE almere

telefoon
0324099911
telex
40431 gmalm

bezoekadres:
stadhuis
stadhuisplein 1
almere-stad

bereikbaar met VAD buslijnen vanuit:
amsterdam / bussum / lelystad / weesp
bereikbaar met centraal nederland vanuit:
hilversum
zonodig overstappen op stadsdienst almere.



gemeente almere

De vier evangelisten
Potmargewal 13
8933 AB LEEUWARDEN

uw brief uw kenmerk ons kenmerk

KZ-831-KF
almere. 7 maart 1988

onderwerp bijlagen verzonden

Geachte,heren,

Naar aanleiding van de brief van burgemeester en wethouders van Almere over
de presentatie van de ontwerpen van de Grote Markt van 18 maart a.s. het
volgende.
De vergadering is door omstandigheden uitgesteld tot 25 maart a.s..
De vergadering vindt plaats in het stadhuis Almere, kamer 19/21.

U wordt in de gelegenheid gesteld e.e.a. mondeling toe te lichten.
Ik stel u voor de volgende volgorde van presentatie aan te houden:

H.
De
S.
F.

Vlugt
t\ Evangelisten
Gudmunsson

X. Lalanne

- 9.30 - 10.00
- 10.00 - 10.30
- 10.30 - 11.00
- 11.00 - 11.30

uur
uur
uur
uur

Mocht u geen gebruik willen maken van de mondelinge toelichting, wilt u mij
dat s.v.p. zo spoedig mogelijk laten weten.

Met

K. I

vrie idelijke rjrtjeten,

lore.

postadres:
postbus 200
1300 AE almere

telefoon
03240-99911
telex
40431 gmalm

bezoekadres:
stadhuis
stadhuisplein 1
almerestad

bereikbaar met VAD buslijnen vanuit:
amsterdam / bussum / lelystad / weesp
bereikbaar met centraal nederland vanuit:
hilversum
zonodig overstappen op stadsdienst almere.



gemeente almere

De heer H. V/lugt
Rozengracht 103
1016 LV AMSTERDAM

uw brief uw kenmerk ons kenmerk

KZ-831-KF
almere' 7 maart 1988

onderwerp bijlagen verzonden

Geachte heer Vlugt,

Naar aanleiding van de brief van burgemeester en wethouders van Almere over
de presentatie van de ontwerpen van de Grote Markt van 18 maart a.s. het
volgende.
De vergadering is door omstandigheden uitgesteld tot 25 maart a.s..
De vergadering vindt plaats in het stadhuis Almere, kamer 19/21.

U wordt in de gelegenheid gesteld e.e.a. mondeling toe te lichten.
Ik stel u voor de volgende volgorde van presentatie aan te houden:

H.
De
5.
F.

Vlugt
4 Evangelisten
Gudmunsson

X. talanne

- 9.30
- 10.00
- 10.30
- 11.00

- 10.00
- 10.30
- 11.00
- 11.30

uur
uur
uur
uur

Mocht u geen gebruik willen maken van de mondelinge toelichting, wilt u mij
dat s.v.p. zo spoedig mogelijk laten weten.

Met

K. I

idel i jke rjreieten,

postadres:
postbus 200
1300 AE almere

telefoon
0324099911
telex
40431 gmalm

bezoekadres:
stadhuis
stadhuisplein 1
almere-stad

bereikbaar met VAD buslijnen vanuit:
amsterdam / bussum / lelystad / weesp
bereikbaar met centraal nederland vanuit:
hilversum
zonodig overstappen op stadsdienst almere



.$

gemeente almere

Bas Maters
Velpenweg 98
6824 HM ARNHEM

uw brief/aanvraag van uw kenmerk/volgnr. 15 maart 1988

onderwerp bijlagen verzonden

Beste Bas,

In verband met de vergadering van 25 maart a.s. bijgaand de agenda voor die
morgen.

Inmiddels heb ik begrepen dat zowel Lallanne als Gudmunsson niet aanwezig
zullen zijn.

De toelichting bij hun projecten zal door mij worden gedaan.

Groeten.

K. Flore.

postadres:
postbus 200
1300 AE almere

telefoon
0324099911
telex
40431 gmalm

bezoekadressen:
stadhuis
wagenmakerbaan 7
almere stad

onderwijs en welzijn
spoordreef 24
almere-slad

burgerzaken
flevostraat 1
almere-stad

bouw- en woningtoezicht
wisselweg 1
almere-stad
telefoon 03240 36336

gemeentewerken
steiger 221
almerehaven
tel. 03240 17600/14588

de gemeentelijke instellingen zijn bereikbaar met buslijnen van centraal nederland en VAD vanuit: amsterdam/bussum/lelystad/weesp/hilversum;
zonodig overstappen op stadsdienst almere



gemeente almere

Praktijkburo Beeldende kunstopdrachten
t.a.v. G. Grosveld
J.W. Brouwersplein 29 -
1071 LM AMSTERDAM .

uw brief/aanvraag van uw kenmerk/volgnr. ff-W-KF 15 maart 1988

onderwerp bijlagen verzonden

Beste Govert,

In verband met de vergadering van 25 maart a.s. bijgaand de agenda voor die
morgen. . '

Inmiddels heb ik begrepen dat zowel Lallanne als Gudmunsson niet aanwezig
zullen zijn.

De toelichting bij hun projecten zal door mij worden gedaan.

Groeten.

K. Flore.

postadres:
postbus 200
1300 AE almere

telefoon
03240-99911
telex
40431 gmalm

bezoekadressen:
stadhuis
wagenmakerbaan 7
almere stad

onderwijs en welzijn
spoordreef 24
almere-stad

burgerzaken
flevostraat 1
almere stad

bouw- en woningtoezicht
wisselweg 1
almere-stad
telefoon 03240-36336

gemeentewerken
steiger 221
almere-haven
tel. 03240 17600/14588

de gemeentelijke instellingen zijn bereikbaar met buslijnen van centraal nederland en VAD vanuit: amsterdam/bussurn/lelystad/weesp/hilversum;
zonodig overstappen op stadsdienst almere



gemeente almere

Praktijkburo Beeldende kunstopdrachten
t.a.v. P.J. Muller
J.W. Brouwersplein 29
1071 LM AMSTERDAM

uw brief/aanvraag van uw kenmerk/volgnr. ons kenmerk , 15 maart 1988

onderwerp bijlagen verzonden

Beste Pjotr,

In verband met de vergadering van 25 maart a.s. bijgaand de agenda voor die
morgen.

Inmiddels heb ik begrepen dat zowel Lallanne als Gudmunsson niet aanwezig
zullen zijn.

De toelichting bij hun projecten zal door mij worden gedaan.

Groeten.

K. Flore.

postadres:
postbus 200
1300 AE almere

telefoon
03240-99911
telex
40431 gmalm

bezoekadressen:
stadhuis
wagenmakerbaan 7
almere-stad

onderwijs en welzijn
spoordreef 24
almere-stad

burgerzaken
flevostraat 1
almere stad

bouw en woningtoezicht
wisselweg 1
almere-stad
telefoon 03240-36336

gemeentewerken
steiger 221
atmere-haven
tel. 03240-17600/14588

de gemeentelijke instellingen zijn bereikbaar met buslijnen van centraal nederland en VAD vanuit: amsterdam/bussum/lelystad/weesp/hilversum;
zonodig overstappen op stadsdienst almere



gemeente almere

Brans Stassen
Stadhuisplein 1
1300 AE ALMERE

uw brief/aanvraag van uw kenmerk/uolgnr. oni kenmerk

KZ—OHJ—Kr
15 maart 1988

onderwerp bijlagen verzonden

Beste Brans,

In verband met de vergadering van 25 maart a.s. bijgaand de agenda voor die
morgen.

Inmiddels heb ik begrepen dat zowel Lallanne als Gudmunsson niet aanwezig
zullen zijn.

De toelichting bij hun projecten zal door mij worden gedaan.

Groeten.

K. Flore.

postadres:
postbus 200
1300 AE almere

telefoon
03240-99911
telex
40431 gmalm

bezoekadressen;
stadhuis
wagenmakerbaan 7
almere-stad

onderwijs en welzijn
spoordreef 24
almere stad

burgerzaken
flevostraat 1
almere-stad

bouw en woningtoezicht
wtsselweg 1
almere stad
telefoon 03240-36336

gemeentewerken
steiger 221
almere-haven
tel. 03240-17600/14588

de gemeentelijke instellingen zijn bereikbaar met buslijnen van centraal nederland en VAD vanuit: amsterdam/bussum/lelystad/weesp/hilversum;
zonodig overstappen op stadsdienst almere



gemeente almere

C. Rogge
Alex. Boerstraat 1
1071 HX AMSTERDAM

uw brief/aanvraag van uw kenmerk/volgnr. 'Wb^tfflflih i/c almere, 15 maart 1988
KZ.—u4y- Kr

onderwerp bijlagen verzonden

Beste Cornelius,

In verband met de vergadering van 25 maart a.s. bijgaand de agenda voor die
morgen.

Inmiddels heb ik begrepen dat zowel Lallanne als Gudmunsson niet aanwezig
zullen zijn.

De toelichting bij hun projecten zal door mij worden gedaan.

Groeten.

K. Flore.

postadres:
postbus 200
1300 AE almere

telefoon
03240-99911
telex
40431 gmalm

bezoekadressen:
stadhuis
wagenmakerbaan 7
almere stad

onderwijs en welzijn
spoordreef 24
almere-stad

burgerzaken
flevostraat 1
almere-stad

bouw- en woningtoezicht
wissel weg 1
almere stad
telefoon 03240 36336

gemeentewerken
steiger 221
almere haven
tel. 03240-17600/14588

de gemeentelijke instellingen zijn bereikbaar met buslijnen van centraal nederland en VAD vanuit: amsterdam/bussum/lelystad/weesp/hUversum;
zonodig overstappen op stadsdienst almere



Memo in verband met plaatsing kunstwerk Grote Markt.

In haar vergadering van 20 maart j.1. heeft de adviesgroep en vertegenwoordigers
van WVC de ingezonden schetsontwerpen bekeken.
Na ampel overleg is het schetsontwerp van de heer Gudmunsson gekozen. Het college
zal omtrent e.e.a. binnen korte termijn in kennis worden gesteld. Inmiddels is er
overleg gevoerde met'de kunstenaar, projectleiding en Rijksdienst in verband met
de planning omtrent de uitvoering. De planning m.b.t. de afwerking van de hoofd-
winkelroute luistert nauw. Alle activiteit is erop gericht de bestrating klaar te
hebben in september a.s. Werkzaamheden beginnen eind mei. E.e.a. betekent dat de
fundering t.b.v. het kunstwerk van Gudmunsson voor eind mei de grond in moet.
Later is het zonder ernstige schade aan te richten onmogelijk te funderen. In dit
verband wordt er door snelle actie van projectleiding, kunstenaar en kunstzaken
de funderingstekeningen gemaakt, opdat het funderen in de maand mei kan geschieden.
De kosten die met e.e.a. gepaard gaan worden geschat op ƒ 15.000,—.

Kostenopzet.
In overleg met de kunstenaar en kunstzaken is een totaalbegroting gemaakt op basis
van het schetsontwerp. Grofweg komt de begroting uit op ƒ 150,000,— (incl. BTW)
waarbij funderingskosten zijn inbegrepen.
Dekking bestaat er voor een bedrag van:
- reservering fonds ƒ 50.000,—
- bijdrage WVC " 47.000,—

ƒ 97.000,—

Het tekort van ƒ 5^.000,— zal middels sponsoring waarschijnlijk aangevuld worden.
Acties in dit verband worden genomen. Het college echter voorstellen:
- Het kunstwerk te plaatsen in september a.s. zodat hoofdwinkelroute incl. kunst-
werk in één keer gerealiseerd wordt.

- Het tekort van ƒ 5_2.OOO,— garanderen uit het Fonds Beeldende Kunst. Dat. wilp//vifri
zeggen dat sponsoractiviteiten door moeten gaan, maar dat de voortgang niet in
gevaar wordt gebracht door deze activiteiten. Alles wat sponsoring zal opleveren
is meegenomen. Het beleid is er nadrukkelijk op gericht het totale tekort ook
daadwerkelijk uit sponsoring te verkrijgen.



gemeente almere

Aan de minister van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur
Het hoofd van het Praktijkburo Beeldende Kunstopdrachten
J.W. Brouwersplein 29
1071 LM AMSTERDAM

uw brief/aanvraag van uw kenmerk/volgnr. ons kenmerk

KZ-892-KF
22 apr i l 1988

onderwerp bijlagen verzonden

Excellentie,

In 1987 heeft uw Ministerie i.e. het Praktijkburo Beeldende Kunstopdrachten
subsidies verleend voor de realisering van twee kunstwerken in het centrum-
gebied van Almere-5tad.

Om u bekende redenen gaat de realisering van één kunstwerk niet door.
Inmiddels is, in overleg met ambtenaren van uw Ministerie, de kunstopdracht
t.b.v. de Grote Markt in Almere-Stad ten aanzien van de kunstenaarskeuze
afgerond. Deze opdracht zal in de loop van dit jaar verder worden ontwik-
keld en volgens planning zal het kunstwerk worden geplaatst in oktober a.s.

Wij verzoeken u bij deze het overige subsidie t.b.v. de opdracht Grote Markt
te kunnen besteden.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouc
namens hen, T

4k

ah Almere,
zaken,

postadres
postbus 200
1300 AE almere

telefoon
0324099911
telex
40431 gmalm

bezoekadressen:
stadhuis
wagenmakerbaan 7
almere-stad

onderwijs en welzijn
spoordreei 24
almere-stad

burgerzaken
flevostraat 1
almere-stad

bouw en woningtoezicht
wisselweg 1
almere-stad
telefoon 03240-36336

gemeentewerken
steiger 221
almere-haven
lel 03240 17600/14588

de gemeentelijke instellingen zijn bereikbaar met buslijnen van centraal nederland en VAD vanuit: amsterdam/bussum/lelystad/weesp/hilversum;
zonodig overstappen op stadsdienst almere



gemeente almere
B&W-A B&W-B

Aan burgemeester en

wethouders

Almere, 25 a p r i l 1988 .

Onderwerp: S u b s i d i e WVC.

(betr. brief d.d. van

steller : k. F inrp
toestel: 16464

centr. afd./dir.: KZ

medeparaaf :

paraaf hoofd/directeyj?'

wethouders:

IV

inspraak: Dja Dnee

bijlagen:

secretaris:

Voorgesteld besluit:
(voor evt. toelichting binnenblad gebruiken)

instemmen met het in de nota gestelde.

Bij slotwijziging het krediet voor de Grote Markt te

verhogen met ad. ƒ 14.500,— tot een bedrag van

ƒ 109.500, — .

^eze subsidie beschouwen als toevoeging aan het fonds

'De cie. financiën en gezondheidszorg informeren.

B&W-A datum
Afdoening: college/collegelid

Bespreken Akkoord

Conform voorgesteld besluit:
II IV IV

B&W-B datum:

Omschrijving:

Besluit:

Agendanr.:

2

s

Alg-014



Toelichting op voorstel aan burgemeester en wethouders

In de nota d.d. 8-4-88 werd uw college geïnformeerd rondom
de voortgang van het projekt Toonklok Almere-Stad.
Zoals in de nota werd aangekondigd is het Ministerie van WVC
i.e. het Praktijkburo Beeldende Kunstopdrachten van het e.e.a
ambtelijk op de hoogte gesteld. In overleg met het hoofd van
het Praktijkburo is overeengekomen dat het beschikbare sub-
sidie ad ƒ 14.500,— t.b.v. de Toonklok doorgeschoven kan
worden naar het projekt Grote Markt, (zie bijgaande brief
directeur Kunstzaken).
Resumerend stellen wij u voor dit beschikbare subsidie ad
ƒ 14.500,— als toevoeging aan het fonds aan te merken.
In de nota omtrent de stand van het fonds Beeldende Kunst
werd een totaalbedrag van ƒ 95.000,— opgevoerd.
Conform het bovenstaande dit bedrag bij,, slotwijziging van de
begroting 1988 t.b.v. het Grote Markt projekt aanpassen tot
een bedrag van ƒ 109.500,—.

N.B.
Het ̂ontvangen bedrag van ƒ 14.500,— is geboekt t.g.v.
FCL 540.00.49, in het dienstjaar 1987.

voor vervolg inlegvel gebruiken



gemeente almere
B&W-A B&W-B

Aan burgemeester en
wethouders

Almere, 17 mei 1988

Onderwerp: P r o j e c t Grote Markt

(betr. brief d.d. van

steller :
K. F ln rn

toestel: 16464

centr. afd./dir.: KZ
medeparaaf :

paraaf

wethouders:

I

inspraak: Dja >Q<i^e /

,v

bijlagen:

secretaris::V

Voorgesteld besluit:
(voor evt. toelichting binnenblad gebruiken)

a. de heer S. Gudmunsson opdracht te verlenen tot het
maken van een sculptuur op De Grote Markt te Almere-
Stad, conform het door hem ingediende ontwerp

b. ten aanzien van het tekort ad ƒ 42.500,—: dit be-
drag garanderen vanuit het fonds beeldende kunst.
Binnenkomende bedragen ten gunste van dit tekort
boeken.

B&W-A datum 3 1 MEI
Afdoening: college/collegelid

Bespreken

Conform voorgesteld besluit:
IV

B&W-B datum:

Omschrijving:

Besluit:

Ageni

I

Alg-014



Toelichting op voorstel aan burgemeester en wethouders

In haar vergadering van 25 maart, heeft de advies commissie
en vertegenwoordigers van het praktijkburo van het Ministerie
van WVC, de vier ingediende ontwerpen t.b.v. een kunstwerk
voor De Grote Markt beoordeeld. Van deze ontwerpen is naar
de mening van de voltallige vergadering, het ontwerp van de
heer S. Gudmunsson het meest geschikt voor uitvoering. Dit
ontwerp kan men het beste interpreteren als een variatie op
het traditioneel op marktpleinmgeplaatste standbeeld.
Het beeld heeft echter meerdere zgn. betekenislagen. De sym-
boliek van de voorstelling, bronzen vis en vogel motief en
de sokkelachtige opbouw verwijzen naar een mythische laag.
De totale vorm is zo in contrast met de omliggende bebouwing
dat de associatie gerechtvaardigd is, te denken dat het
beeld er al eeuwen stond. Kortom met dit ontwerp, heeft de
heer Gudmunsson naar het idee van de commissie de opdracht-
formulering zeer juist aangevoelt. Zoals uw college bekend,
is er een subsidie van het ministerie van WVC t.b.v. Het
Grote Markt project ontvangen. Daarnaast is in overleg met
Ministerie van WVC overeengekomen, het voor de ontwikkeling
van de "Toonklok" bestemde subsidie ad ƒ 14.500,—, eveneens
voor De Grote Markt te bestemmen. Vanuit het fonds beeldende
kunst is van deze opdracht een bedrag van ƒ 50.000,— gere-
serveerd.
Resumerend onstaat dan het volgende financiële overzicht:

Beschikbaar fonds ƒ 50.000,— u{f^
WVC-subsidies " 59.500,— ^ ^ f l 4

Te betalen honoraria
schetsontwerpen " 12.000,— -/-

Beschikbaar ƒ 97.500,—

De totale kosten inclusief fundering en plaatsingskosten van
het kunstwerk bedragen ƒ 140.000,— incl. BTW. Dit levert
een tekort op van ƒ 42.500,—, waarvan uw college heeft be-
sloten dit door middel van sponsoraktiviteiten aan te vullen.
Conform het door uw college genomen besluit is in overleg
met de verantwoordelijke portefeuillehouder, kunstzaken en
de heer P. van Kreel een lijst opgesteld met potentiële
sponsors. Deze sponsors zijn inmiddels voorzichtirjg benaderd.
Hieruit is gebleken dat aanvulling van het resterende bedrag,
middels mondelinge toezeggingen van diverse sponsors voor
een groot deel als gedekt kan worden beschouwd. In verband
met de voortgang van het project, dat wil zeggen het para-
llel laten lopen van de totale afwerking van De Grote Markt,
(tentrumgobied en plaatsing van het kunstwerk in oktober a.s.
geeft grote technische voordelen. E.e.a. houdt in dat de heer
Gudmunsson zo spoedig mogelijk opdracht moet worden verleend.
Zoals eerder vermeld is een totaalbudget benodigd van ad
ƒ 140.000,— (incl. BTW). Dit tekort van ƒ 42.500, — , zal
d.m.v. sponsorbedragen worden gedekt. Om nu de heer Gudmuns-
son opdracht te verlenen stellen wij u voor, dit tekort te
garanderen vanuit het fonds beeldende kunst. De op termijn
binnenkomende sponsorbedragen worden dan t.b.v. het fonds
ingeboekt.

voor vervolg inlegvel gebruiken



V e r v o l g b l a d Nr . : _•._

Toelichting op voorstel aan burgemeester en wethouders

Resumerend stellen wij u voor:

a. de heer S. Gudmunsson opdracht te verlenen tot het maken
van een sculptuur op De Grote Markt te Almere-Stad,
conform het door hem ingediende ontwerp en volgens bij-
gaande opdrachtbrief.

b. ten aanzien van het tekort van ad ƒ 42.500,—: dit bedrag
garanderen vanuit het fonds beeldende kunst. Binnenkomende
sponsorbedragen ten gunste van dit tekort boeken.

Alg-016



Ministerie van
Wel?ijn,
Volksgezondheid en
Cultuur

J. W. Brouwersplein 29
1071 LM Amsterdam
Telefoon: (020)76 20 32

Praktijkbureau Beeldende Kunstopdrachten

f ',.]•'.[ "'.".".',,' " ":'" *--*

i i ? n •••.• i " " ! o o

Aan het College van Burgemeester
en Wethouders van de Gemeente Almere
Postbus 200 '
1300 AE ALMERE ' '''"'"'""

! ' ''•"<*• rj PA

Ons kenmerk

K/PBK-1855
Onderwerp

Toonklok P.Schat/
Almere Grote Markt

Telefoonnummer

020-762032
Bijlage(n)

Amsterdam

17 mei 1988
Uw brief

22-4 - ' 88
KZ-892-KF

Geacht College,

In antwoord op uw brief van 22 april 1988, kenmerk KZ-892-KF, deel ik u
het volgende mee.

Het is mij bekend dat het te verwachten eindresultaat van de toonklok
van dhr. Schat, op de door hem gewenste wijze van uitvoering niet zal
leiden tot hetgeen in het advies van het College gesteld is nl., een
kunstenaar/vormgever aan te trekken die de intentie van dhr. Schat op
voldoende nivo weet te schatten en op dit gegeven vanuit de beeldende
kunst op zodanige wijze zou reageren dat het concept van de componist
en het ontwerp van de beeldende kunstenaar/vormgever één geheel zou
vormen. Ik heb begrepen dat het nodige gedaan is om bovengenoemde te
bewerkstelligen echter niet met het gewenste resultaat.

Verder heb ik met genoegen kennis genomen van het feit dat het uit de
meervoudige opdracht Grote Markt / Almere-stad voortvloeiende kunstwerk
volgens planning in oktober 1988 zal worden geplaatst en ben gezien
bovenstaande bij uitzondering bereid op uw verzoek in te gaan, en het
subsidie wat oorspronkelijk bestemd was voor de toonklok van dhr.
P.Schat ten goede te laten komen van het uitvoeringsbudget voor het
projekt Almere Grote Markt.

U dient over bovengenoemde subsidies een afrekening in te dienen voor
31 december 1988.

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
namens deze,
het plaatsvervangend Hoofd van de Hoofdafdeling
Beeldende Kunsten, Bouwkunst en Vormgeving,
voor deze,
het Hoofd van het Praktijkburo Beeldende Kunstopdrachten,

(drs. A.C.A.G. van Geste
987-12/6

Bezoekadres

J. W. Brouwersplein 29

Correspondentie uitsluitend
richten aan het postadres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief



gemeente almere

F.X. Lalanne
15 Rue de Nemours
77116 URY FRANCE

uw brief/aanvraag van uw kenmerk/volgnr. ons kenmerk

KZ-934-KF

onderwerp

Project "Grote Markt Almere".

bijlagen

almere,

verzonden

Dear Mr. Lalanne,

It took quite a while for the commitee to make the final decision out of
the sketches of four artists who were in competition of the "Grote Markt
Almere". Finally, the commitee has chosen after several meetings for the
design of the artist of icelandic origin 5. Gudmunsson.
This of course implies that your project is not chosen to be executed.

I feel sorry to tell you this, but in a competition things like that are
inevitable. I would like to ask you, however, whether it is possible to
keep your maquette till the end of July. We are planning a small exhibition
of the sketches to the Almere public which will take place in the month of
june and July and of course your design must be part of this presentation.
Without any message to the contrary, I take the view that it will be per-
mitted to do so.

Another item I will bring to your attention is the following, please send
me a bill for your fee. In conformity with the official letter of commision
signed by the burgomaster of Almere, for an amount of D.F1. 3.000,— and
please mention your bankaccountnumber.

I hope that we have a chance to meet each other in the near future.

Best wishes,

Yours sincerely,

postadres:
postbus 200
1300 AE almere

telefoon
03240-99911
telex
40431 gmalm

bezoekadressen:
stadhuis
wagenmakerbaan 7
almere-stad

onderwijs en welzijn
spoordreef 24
almere-stad

burgerzaken
flevostraat 1
almere-stad

bouw- en woningtoezicht
wisselweg 1
almere stad
telefoon 03240-36336

gemeentewerken
steiger 221
almere-haven
tel. 03240 17600/14588

de gemeentelijke instellingen zijn bereikbaar met buslijnen van centraal nederland en VAD vanuit: amsterdam/bussum/lelystad/weesp/hilversum;
zonodig overstappen op stadsdienst almere
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Ury, the 31st of may 1988.

Mr. K. FLORE

Directie Kunstzaken

Stadhuis

Wagenmakenbaan 7

ALMERE STAD / PAYS-BAS

Dear Mr. Flore,

Of course we are sorry for not having been the winners

of the competition of the "Grote Markt Almere".

As agreed please find enclosed the bill of fee for the
amount of D.F1. 3.000, .

Sincerely yours,

F.X. LALANNE

End. Bill of fee



gemeente almei

De heer S. Gudmunsson,

Van B a e r l e s t r a a t 69,

1071 AS AMSTERDAM.

I ARCHIEF

uw brief / kenmerk inlichtingen bij ons kenmerk

9630-KZ

onderwerp bijlagen

Sculptuur Grote Markt Almere-Stad.

Geachte heer Gudmunsson,

almere.

31 mei 1988

verzonden

- 8 JUNI

Hierbij verstrekken wij u opdracht tot het vervaardigen van een sculp-
tuur ten behoeve van de Grote Markt te Almere-Stad, conform het door u
ingediende ontwerp. Het kunstwerk bestaat uit een zogenaamde sokkel van
rood zweeds granieten zuilen en een plateau van hetzelfde materiaal waar-
op bronzen vis- en vogelmotieven worden geplaatst.
Op het plateau bevinden zich naast de al genoemde bronzen motieven,

zwart granieten vormen, die te zamen als dragers op te vatten zijn van

de betekenis van de sculptuur.

Het kunstwerk zal worden geplaatst in het hart van het zogenaamde "mat-
je" op de Grote Markt te Almere-Stad. De richting van het sculptuur ten
opzichte van de Grote Markt is oost-west. De bestrating onder de sculp-
tuur zal tevens in rood graniet worden uitgevoerd, een en ander conform
de door u ingediende funderingstekening. Het sculptuur meet in zijn tota-
le lengte 6,5 meter boven maaiveld.

Het voor deze opdracht beschikbare budget bedraagt f 140.000,—, inclu-
sief BTW, dat als volgt is samengesteld:
materiaalkosten f 90.000, — ;
honorariumkosten " 30.000,—;
plaatsingskosten en funderingskosten " 10.000,—;
transportkosten " 5.000,—;
onvoorzien " 5.000,—;

totaal (inclusief BTW) f 140.000, — .

Tot de opdracht behoren onder andere de volgende werkzaamheden:
a. het uitvoeren van het kunstwerk;
b. al die werkzaamheden die nodig zijn, ten einde het gereedkomen in de

meest ruime zin van het kunstwerk en de plaatsing ervan te kunnen
garanderen.

Secr.
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postadres:
postbus 200
1300 AE almere

telefoon
03240-99911
telex
4043 L ymalm

bezoekadres:
stadhuis
stadhuisplein 1
airr.ere stad

het stadhuis ligt op loopafstand van alt
er zijn frequente treindiensten richting •
busdiensten richting bussum, hilversurr

e z :.



ons kenmerk datum no. vervolgblad

9630-KZ 31 mei 1988 1

U bent verantwoordelijk voor een uitvoering, welke in technisch/bouwkun-
dige zin deugdelijk is. U wordt verzocht ter toetsing hiervan een bouw-
vergunning aan te vragen.

Vorengenoemde bedrag zal als volgt aan u worden uitbetaald:

- Ie fase, deel materiaalkosten f 45.000,-- (na verlenen opdracht);
- 2e fase, deel materiaalkosten f 45.000,— (tijdens uitvoering);

- 3e fase, transportkosten, -.,
plaatsingskosten f 20.000,— (voor plaatsing);

- 4e fase, honorariumkosten f 30.000,—• (na oplevering).

De sculptuur zal geplaatst worden op of omstreeks oktober 1988.

Indien zich omstandigheden voordoen waardoor een onderdeel van de op-
dracht of het totaal niet tot uitvoering kan komen, terwijl de kunste-
naar voor dit onderdeel reeds verbintenissen heeft aangegaan, dan is de
gemeente verplicht de schade, voortvloeiende uit deze verbintenis, voor
haar rekening te nemen.

In geval van overmacht worden de verplichtingen uit hoofde van deze op-
dracht opgeschort tot tijd en wijle dat de overmachtstoestand heeft opge-
houden te bestaan. Indien de overmachtstoestand langer dan drie maanden
heeft voortgeduuurd en de omstandigheden geen uitstel gedogen, is de ge-
meente Almere gerechtigd de opdracht te beëindigen onder gebondenheid
tot vergoeding van de schade, die voortvloeit uit verbintenissen die u
met derden heeft aangegaan. U bent aansprakelijk jegens de gemeente
Almere voor door deze geleden schade als gevolg van de uitvoering van de
opdracht, tenzij u aantoont dat deze fout onder de desbetreffende omstan-
digheden bij normale vakkennis niet door u vermeden had kunnen worden.

U stelt zich garant voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen
voor een periode van ten minste drie jaar.

Alle geschillen, welke tussen partijen uit hoofde van deze opdracht of
van overeenkomsten hiervan mochten voortvloeien, worden beslecht door
tussenkomst van een arbitragecommissie, welke daartoe in overleg met de
gemeente en u wordt samengesteld en welke een voor partijen bindende be-
slissing zal nemen en daarbij zal spreken naar billijkheid.

U behoudt het auteursrecht op de door u vervaardigde schetsontwerpen, de-
finitieve ontwerpen, maquettes, tekeningen en op het kunstwerk.

U wordt verzocht deze opdracht schriftelijk te aanvaarden en gelijktij-
dig een rekening in te dienen voor de eerste termijn.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Almere,

de secretaris, de burgemeester,

AGt452/gms



Betreft: realisering kunstopdracht Grote Markt Almere-Stad

Almere, 1 juni 1988

Geachte

In aansluiting op het gesprek dat u had met de heer drs P.J. van Kreel van
de gemeente Almere m.b.t. de realisering van een kunstobject op de Grote
Markt te Almere-Stad, breng ik u het volgende onder uw aandacht.
Al lange tijd leeft het gevoelen dat op de Grote Markt een kunstuiting tot
stand moet worden gebracht. De gemeente Almere heeft in samenwerking met
het Praktijkburo Beeldende Kunst van het ministerie van welzijn,
volksgezondheid en cultuur initiatieven genomen tot een prijsvraag waarbij
vier kunstenaars zijn uitgenodigd.

Een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van het Praktijkburo en de
adviescommissie beeldende kunst van de gemeente Almere, heeft uit de
inzendingen gekozen voor het beeld van de heer S. Gudmunsson.
De opdracht, de keuze, een foto van de maquette van het betreffende beeld,
een artikel over de kunstenaar alsmede enkele foto's van recent werk treft
u ter oriëntatie hierbij aan.

De totale kosten van realisering en ontwerp bedragen ca ƒ 160.000,—.
Hiervan is ca ƒ 100.000,— door de gemeente Almere met steun van het
ministerie van WVC veilig gesteld. Voor de resterende gelden dienen nog
middelen te worden gevonden.

Nu is het idee gerezen om te komen tot sponsoring van het resterende bedrag
onder het motto: 'Van de markt voor de markt'. Het is daarom dat ik u als
belanghebbende bij de totstandkoming van een hoogwaardig centrum en van het
marktplein in het bijzonder, vriendelijk verzoek hieraan een bijdrage te
willen leveren. Het is de bedoeling op het kunstwerk tot uitdrukking te
brengen dankzij welke participanten het object uiteindelijk gestalte heeft
kunnen krijgen.

Mocht u bereid zijn hieraan uw medewerking te verlenen, dan verzoek ik u
mij dit te laten weten.

Bijvoorbaat mijn dank.

Met vriendelijke groet,

drs R W ^ Scfhaeiief^—-^



gemeente almere
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Almere, 8 september 1988
Onderwerp: Beeld op de Grote Markt te Almere-Stad,
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- Ten behoeve van de tentoonstelling "Beelden in
Almere 1988" en de onthulling van het beeld op
de Grote Markt een bedrag van ƒ 14.000,— ter
beschikking te stellen vlgs. bijgaande begroting
En di t bedrag ten laste te brengen van het fonds
voor de opdrachten.

- Mevrouw V. I . van der Reyden een t i j d e l i j k dienst
verband aan te bieden van 1-9-1988 tot 15-11-19E
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Toelichting op voorstel aan burgemeester en wethouders

Zoals uw college bekend, is de kunstenaar 5. Gudmunsson in
opdracht van de gemeente Almere op dit moment bezig met de
uitvoering van het beeld op de Grote Markt. Dit kunstwerk
komt tot stand in een gezamenlijke inspanning tussen de
gemeente Almere, het ministerie van WVC (i.e. het praktijk-
buro beeldende kunstopdrachten) en een sponsoringsaktie
onder de bewoners en direct betrokkenen rondom de markt.
De sponsoringsaktie is een groot succes gebleken. Tot op
heden is een bedrag bij elkaar gebracht van ƒ 44.000,—,
hetgeen inhoudt dat de totale geschatte realiseringskosten
ad ƒ 140.000,— nu gedekt worden door de bijdragen uit
drie verschillende hoeken. Zoals in de nota d.d. 24-6-1987
werd opgemerkt is een extra investering ten laste van het
fonds opdrachtenbeleid niet nodig.
Gezien deze naar onze mening fantastische uitkomst van het
'project' Grote Harkt en niet te vergeten de andere op-
drachten c.q. aankopen van: Pj. Muller, P. v.d. Locht,
H. Makkink en K. Katase die naar onze mening een evenredige
kwaliteit bezitten, lijkt het een goed moment e.e.a. aan
het belangstellende publiek te tonen en de sponsors te
bedanken voor hun spontane medewerking.
De doelstelling van wat in het vervolg het 'project oktober
1988' wordt genoemd is als volgt geformuleerd:

* Presentatie middels tentoonstelling Buitenbeelden 1988 in
gang C van het Stadhuis;

* Introduceren van de beelden bij de inwoners van de gemeente
Almere;

* Bedanken sponsors beeld Grote Markt, middels receptie en
aanbieden prent van S. Gudmunsson;

* Aandacht trekken van de lokale en landelijke pers.

Voor een nadere toelichting op deze uitgangspunten wordt
verwezen naar de bijlage van deze nota.

Gedacht wordt 21 oktober a.s. de onthulling van het beeld
op de Grote Markt en de opening van de tentoonstelling in
het stadhuis, in aanwezigheid van de minister van WVC, de
heer Brinkman, te laten plaatsvinden. (Een verzoek de minis-
ter uit te nodigen is bij het desbetreffende ministerie ge-
daan). Tevens zal op die dag de kunstuitleen openen in haar
nieuwe huisvesting in de bibliotheek Almere-Stad, reden
genoeg om het e.e.a. feestelijk te vieren. De kosten van
tentoonstelling en receptie worden vlgs. bijgaande begroting
geschat op ƒ 14.000,—. Gezien de activiteit waarmee de
besteding van dit bedrag samenhangt stellen wij u voor dit
ten laste te brengen van het fonds opdrachten.
Het project zal worden begeleid door Mevr. V.I. van der
Reyden. Gezien de bij kunstzaken ontstane vacature, bestaat
er financiële ruimte om Mevr. van der Reyden een tijdelijke
arbeidsovereenkomst aan te bieden op basis van een 19-urige
werkweek van 1 september 1988 tot 15 november 1988.

voor vervolg inlegvel gebruiken



Vervolgblad Nr.: - 1 -

Toelichting op voorstel aan burgemeester en wethouders

Resumerend stellen wij u voor:

- Ten behoeve van de tentoonstelling "Beelden in Almere 1988"
en de onthulling van het beeld op de Grote Markt een bedrag
van ƒ 14.000,— ter beschikking te stellen vlgs. bijgaande
begroting. En dit bedrag ten laste te brengen van het fonds
voor de opdrachten.

- Mevrouw V.I. van der Reyden een tijdelijk dienstverband aan
te bieden van 1 september 1988 tot 15 november 1988 en dit
ten laste te brengen van de financiële ruimte die ontstaan
is door de vrijgekomen vacature bij kunstzaken.

Alg-016



Bijlage : begroting " project oktober 1988"

De 2 tentoonstellingen ƒ 9.500,—
huur panelen
teksten, incl. zetwerk
foto's, incl. opplakken
vitrines
sokkels
intern vervoer
opzetten tt (technische dienst)
diverse materialen
foto's beeld S.G. + contact afdr.

300,—
3.000,—
3.500,—
p.m.

1.200,—
p.m.
p.m.
500,—

1.000,—

9.500,—

Opening ƒ 4.500,—

*1000 uitnodigingen
*receptie
onthullingsdoek/landbouwplastie
muziekkorps, bushuur rondrit
500 balonnen
diversen

p.m.
p.m.
p.m.

3.500,—
500,—
500,—

4.500,—

ƒ 14.000,—

* Hierbij wordt uitgegaan dat deze kosten onder representatie van het
gemeentebestuur zullen vallen.



Bijlage.

2. Het project.

Het project bestaat uit:

a. De tentoonstelling 'Het beeld op de Grote Markt', in gang B van het stadhuis.
Deze tentoonstelling geeft antwoord op de vraag waarom juist op de Markt een
beeld geplaatst moest worden. Toont de 4 ontwerpen ervoor en behandelt de uit-
eindelijk keuze van de Gemeenteraad.

b. De tentoonstelling 'Andere beelden '88',,in gang C van het stadhuis.
In Almere zijn of worden nog 6 andere beelden in 1988 geplaatst.
Om bijzondere redenen wordt het geplande beeld van Cornelius Rogge, voor
de Brink in Almere-Haven, niet behandeld.
De andere 5 beelden worden besproken middels een kennismaking met de kunste-
naar, zijn werk en zijn visie rond het ontstaan van het te/geplaatste beeld.
Hieraan voorafgaand wordt de werkwijze van de Commissie Opdrachtenbeleid
Almere, behandeld.

De tentoonstellingen hebben beide hetzelfde indelingsprincipe:
2 panelen - 1 paneel met algemene informatie over de kunstenaar

- 1 paneel met foto en toelichting over het beeld

vb. Herman Makkink (Leeghwaterplas) 1 paneel - introductie kunstenaar
- foto 'ingezakt zwerfhuis'

1 paneel - tekst n.a.v. het beeld
(citaat boek)

- foto van het geplaaste beeld
geen maquette; er is alleen atelierbeeld



Om op 21 oktober om 14.00 uur zelf voldoende belangstelling te krijgen,
kan aan de opening een feestelijke tint worden gegeven door bijvoorbeeld:

* De onthulling vergezeld doen gaan van het oplaten van ballonnen.

* Op opvallende wijze de belangstelling van het publiek trekken door een
muziekkorps/zigeunerorkest en een vuurvreter te laten optreden.

* Dank aan de sponsors tot uitdrukking brengen door het overhandigen van
een fotovel met contactafdrukken die het onstaan van het beeld van
5. Gudmunsson illustreren. Het aanbieden van een prent van 5. Gudmusson.

* Een (atelier)interview met Gudmunsson af te spreken voor landelijke of
regionale pers/media. .

* Een landelijk voldoende bekend persoon voor de opening uit te nodigen.
Hierbij vielen reeds de namen Prins Claus en Minister Brinkman.

* Het informeren en uitnodigen van landelijke en lokale media voor de
onthulling.



Almere, 9 september 1988

KZ-1052-KF

Algemene Bank Nederland . ƒ 5.000,--

Hopman Groep B.V. .. . ' " 1.500,--

Brood j eszaak Au Gastronome " 500,-- V

Notaris mr. F. Galjaart " 1.000,--

VIBN.V. "10.000,--!/

Vliegvastgoedgroep Makelaardij 0.G. " 1.000,-- l/

Reimert Almere " 1.000,-- 1/

NMB Bank ' " 2.000,-- !/

te Pas Bouw B.V. " 2.500,-- /,

V
Amro Bank " 3.500,— £/

Dagblad De Gooi- en Eemlander B.V. " 1.000,-- {/

Café Cheers " 250,-- J

Mabon B.V. • " 15.000,-- 'S

Totaal Bedrag /_*^j.25QiZr

De bijdragen, onder vermelding van "Kunstwerk, Grote Markt",

kunnen gestort worden op het onderstaande bank- of giro-

nummer 66.26.60.021/37.23.087 t.n.v. Gemeente Almere.



Algemene Bank
Nederland N.V.

Almere-stad
Grote Markt 29

Korrespondentie-adres:
Postbus 10010
1301 AA Almere-stad

Telex 70992
Bankrekening 54 50 10 020
Girorekening 66 24 00
t.n.v. ABN Weesp
Nieuwstraat 16

Telefoon (03240) 3 65 00
Toestel:

Ref.: Directie/m
Datum: 29 augustus 1988
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Geachte heer Schaeffer,

Betreft: sponsoring kunstwerk op de Grote Markt.

Langs deze weg doet het ons genoegen U te kunnen berichten dat wij bereid zijn
ƒ 5.000,— bij te dragen voor de realisatie van een kunstwerk op de Grote Markt in
Almere.

Voor wat betreft onze naamsvermelding als sponsor gaan wij er van uit dat wij nog
nader worden geinformeerd.

Wij vertrouwen U hiermede van dienst te zijn geweest.

Gevestigd te Amsterdam
Inschrijving handelsregister
K.v.K. Amsterdam nr. 2587

AL 18033 (4-88)
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'"KT " ftfc,6OO l^OPMAN GROEP B.V.
i ' :rd Dienstverlening in bouwen, huisves

T^:ir i
De
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!"'•»•Het College van Burgemeester ,
en Wethouders der gemeente Almere
T.a.v. de weledelgeleerde heer R. J. Schaeffer

OÖZo7 7 n \

Postbus
1300 AE

200
ALMERE

Onze ref: H/G

'M»» VÜCI1

huisvesten, financieren en taxeren

Postbus 206
2700 AE Zoetermeer
Boerhaavelaan
(nabij hoofdstation NS)
Telefoon 079-219350*
Fax 079-514421
Postrekening 4009836
Bankrelaties:
Staalbankiers NV,
Den Haag
Rek. nr. 63.81.13.350
Mees & Hope NV,
Rotterdam
Rek. nr. 25.10.07.707
Handelsregister
Den Haag nr. 93903

Zoetermeer, 17 juni 1988

Edelachtbare heren,

Betreft: realisering kunstopdracht Grote Markt Almere-Stad.

In antwoord op uw brief inzake bovengenoemd onderwerp, delen wij u
mede dat wij voornemens waren een bedrag van ƒ 10.000,— ter gelegenheid
van het dertig-jarig bestaan van ons bedrijf ter beschikking te stellen
aan een daarvoor in aanmerking komende groepering in Almere.

Wij zullen hiervan een bedrag ad ƒ 1.500,— ter beschikking stellen
voor de realisering van een kunstobjekt op de Grote Markt en de resterende

ƒ 8.500,— voor de Vereniging Vrienden van Almere.

Wij vertrouwen erop u hiermede van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,

HOPMAN GROEP B.V.

Almere-Stad
Grote Markt 23
Postbus 10056
1301 AB Almere-Stad
Telefoon 03240-30028*

Utrecht
Maliebaan 24-26
Postbus 14068
3508 SC utrecht
Telefoon 030-332110*
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notaris mr.F.CALJAART - almere
Grote Markt 25 Postbus 10134, 1301 AC Almere Telefoon 03240-38572* Fax 03240-37828

INBEKWIKN

Hl, «Ut»TUKN

il».

\ - JUL11988

0 0 3 3 8 4

törtfft O**
9 juni 1988.

Betreft: realisering kunstopdracht Grote Markt
Almere-Stad.

Geachte heer Schaeffer,

Met referte aan Uw schrijven gedateerd 1 juni j.1,
inzake opgemelde kunstopdracht, bericht ik U
onlangs in een telefonisch gesprek met de U be-
kende heer drs. P.J. van Kreel een bijdrage te
hebben toegezegd ad ƒ.1000,—.

In de hoop op een spoedige realisering en in af-
wachting van Uw nadere berichten, teken ik,

met vriendelijke groet,

mr F. Galjaart

Giro
Algemene Bank Nederland
Bondsspaarbank

516.98.37
52.92.68.345
94.13.36.735

| Amrobank
f Ned. Middenstandsbank

48 93.80.905
67.06.80.710

Rabobank
Ver. Spaarbank

30.1022755
98.74.20.305



Postbus 432

3700 AK Zeist

Slotlaan 20 '

3701 GK Zeist

Telefoon 03404-22821

Telefax 03404-12041

Telex: 70396 VIB NL

Bank: Amrobank - Amsterdam

VIB NV

5
2 7 .ï:X\ :^:8

0 0 3 3 6 4

|t qoiïege van 'Burgemeester
fhoijders der Gemeente Alm^re

def ve Ie del ge ie er de heer
.J.| Schaeffer, wethouder

Postbus 20Ö:" .,...,... .....L: ,. „
13 00 AE ALMERE

Onze ref.:

Uw ref.:

Betreft:

Beh. door JWP/JB
Zeist,

2 3 . 0 6 . 1 9 8 8

Geachte heer Schaeffer,

Naar aanleiding van uw brief van 1 juni 1988 delen wij u mede dat
VIB N.V. bereid is f. 10.000,— bij te dragen in de kosten voor
het beeld van de heer Gudmunsson dat ter verfraaiing van het
stadshart zal worden opgericht.

Gaarne worden wij van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

Met vriendelijke groeten,

hoogacn\tend,

VIB

J.w> Post
plv.-directeur

Beleggingmaatschappi] met veranderlijk kapitaal.
Ingeschreven in het Handelsregister te Utrecht onder nr 73501



Vlieg Vastgoed Groep
deel uitmakend van

Inlenm Siaele BV

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

Behandeld door.

Datum:

De welede lge leerde Heer
Drs. R . J . Schaeffer5,•;.•;.••.'„
Postbus 200, \
1300 AE Almere. |

Directie: t.
Postbus 1pQ"i-
1260 AC '
Telefoon
Telefax O^fSq,-121641
Postgiroé22ii5
AMRO Almere 44.00.69.696

*w«r GRO€P

MAKGLAARDU O j f y ^

2 0 Mil I988

JM/ am

17 j u n i 1988

I™ 0 0 3 3 3 8
Direktie:
mr. J. Martens makelaar o.g.

a i-K

i.i; f

B. A. Alders
E. Buurma
J. Gielis
P. v.d. Plas
H. B. Lor

makelaar o.g.
makelaar o.g.
makelaar o.g.
makelaar o.g.
taxateur o.g.

J. M. C. Nanne taxateur o.g.

Geachte Heer Schaeffer,

Betreft: realisering kunstopdracht Grote Markt Almere Stad.

Dank voor de toezending van de door Uw gemeente samengestelde
documentatie.

Het doet ons genoegen U te bevestigen dat wij reeds aan de
Heer Drs. P.J. van Kreel hebben toegezegd een bedrag van
f1000,-- voor de sponsoring van dit kunstobject.

Wij vernemen gaarne t.z.t. op welke rekening U onze bijdrage
wenst te ontvangen.

Uw initiatieven tot sponsoring bij het bedrijfsleven kunnen
wij van harte onderschrijven en wij wensen U bij de verdere
kunstopbouw in de gemeente Almere veel succes.

Met vriendelijke groet,

Mr J . Martenö.

Kantoren:
Alkmaar (hyp. adv)
Almere-haven
Almere-stad
Amstelveen (hyp. adv.)
Arnhem (hyp. adv.)
Bergen
Heerhugowaard
Schagen
Zoetermeer

• makelaardt| og
bedrijfshuisvesting
bedrijf sovernamen
buitenlands vaslgoed
horeca bemiddeling

• assuranlién
pensioenen
zaakomzettmgen

• hypotheken
financieringen

• fiscaal lundische adviezen

Alle werkzaamheden worden, tenzij anders
vermeld, verrtchl overeenkomstig de
tarieven en voorwaarden vastgesteld door
de Nederlandse Vereniging van Makelaars
m onroerende goederen NvM met
machtname van de vigerende
prezen beschikking

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend
Handelsregister Zwolle/Hilversum 37160



Postbus 50.009
1305 AA Al mere
Vlotbrugweg 26
1332 AJ Almere
Tel. 03240-20143

Bank: N.M.B. Almere
Rek. nr.: 65.19.62.668

Postgiro 164.50.04
K.v.K. Zwolle nr. 29498

AANNEMERS WEG- EN WATERBOUW

'.•o >;ii,J

5 jffER^UUR GRONDVERZETMACHINES

Ó

. \ G e m
Pos
130

Almere,

ent
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AE
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INGEKOMEN

WK KUMST2UEN

»F0.

Almere
200

7 - JULI 1988
Nft.

Ü 0 3 4 0 3
F0

oom.
de heer R . J . S c h a e f f e i

DA!) C-i

i 1 9 8 8

Kz

Betreft : Kunstopdracht Grote Markt Almere-Stad.

Geachte heer Schaeffer,

Naar aanleiding van uw brief d.d. 1-6-1988 en het gevoerde
overleg met uw hr. drs. P.J. van Kreel, bevestigen wij
hierbij onze mondelinge toezegging d.d. 29-6-1988.

Gebr. Reimert B.V. is bereid ƒ 1000,-- in contanten be-
schikbaar te stellen of voor ƒ 1500,-- werkzaamheden
uit te voeren ten behoeve van de realisering van het beeld
van S. Gudmunsson.

Vertrouwend dat onze aanbieding een "steentje" kan
bijdragen verblijven wij,

hoogach t e

H.L..



Yz.

NMIl Hank
K(>o|>niiiiisti'iuit 12
Almeie-Shul

Postbus 100(i:i. l.'WIl AA Almeie-Stad

Aan het Gemeentebestu5

•an Almere,
PoetbuB 200,
1300 AE Alnere

t.a.v. de heer drs R.J.Schacffer
wethouder Kunstzaken

Geachte heer Schaeffer,

—6-JüLI 1988—
NMBBAMK
Teleloon (O.'WUI) HlllWiO

/ Telex KlOr,:! iimb Is
/ (lii'orokeniiiKiunnim'i' S:!-l.r>S(i

1 1 JJ LI

0 0 3 4 1 5
! k uli 1988

Met referte aan uv; schrijven d.d. 1 juni j.1. betreffende de realisering
van een kunetopdracht op de Grote Markt te Almere-Stad, heb ik het
genoegen u mede te delen, dat de NMB Bank bereid is hieraan haar
medewerking te verlenen.

Wij hebben uit de ons voer dit doel ter beschikking staande
middelen een bedrag van f». Po000t- gereserveerd.

Gaarne vernemen wij van u naar welke bankrekening onze toezegging
te gelegener tijd kan worden overgemaakt.

Met vriendelijke groeten,

vhoogachtend,

NMB Bank

H.M.B, van der Velden

Nederlnndschc Middenstanclsbniik nv

Handelsregister nr. .'ll.-1'il, Amsterdam



Gemeente Aimer
t . a . v . de wele
Drs. R.J.Schaef
Postbus 200
1300 AE Almere

Uwret..
Onzeref,

K t-

onderwerp: Kunstopdracht Grote Markt Almere-Stad Enschede, 7 juli 1988

Geachte heer Schaeffer,

Naar aanleiding van uw br ief d . d . 1 juni j . 1 . en het gesprek hierover met
de heer Drs. P.J. van Kreel, delen w i j U mede dat te Pas Bouw b .v .
bereid is een bedrag groot ƒ. 2.500,— b i j te dragen voor de realisering
van een kunstobject aan de Grote Markt te Almere-Stad.

Wij vernemen gaarne op welke wi jze w i j genoemd bedrag kunnen storten.

Met vr iendel i jke groeten,

Hoogachtend,

ta Pas Bouw b .v .

H.Tijhuis.

te Pas Bouw BV

Postbus 2,
75OOAA Enschede.
Hengelosestraat 113,
7514 AE Enschede.
Tel.: 053-330410
Telex: 44O74.

Bank: NMB Enschede
Rek.nr.: 65.22.40.232
Postrek.nr: 277O277
Handelsregister
Hengelo nr: 49463

te Pas Enschede
maakt deel uit van de
Wessels Groep.



amro bank
amsterdam-rotterdam bank nv

almere-stad grote markt 1

directie d rs E.O. van den Brink

V<

12 juli 1988

D « * »-A

1 J
IH.

JULI

J \
Gemeente Almere— ..„,., . .- .,*....*
Afdeling Projectleiding
T.a.v. de heer drs P.J. van Kreel
Postbus 200
1300 AE Almere

Geachte heer Van Kreel,

Betreft: Kunstwerk Grote Markt van S. Gudmunsson.

Naar aanleiding van uw verzoek tot sponsoring van
bovengenoemd kunstwerk, willen wij u hierdoor
bevestigen dat wij een bedrag van ƒ 3.500,—
zullen bijdragen.

Gaarne vernemen wij te zijner tijd van u, op welke
rekening wij onze bijdrage kunnen storten.

Hoogachtend,

Amsterdam^Rotitetdam \Bè)\k
Kantoor ALLVneA-fet

INGEKOMEN

PM. KUW1ZAUH

m.

FOTöVoPie VOOR:

aim.

a AI

*M

1 k JULI

" 0 0 3 4

• n

O M

a

1988

39

correspondentieadres postbus 10006 1301 AA almere
telefoon 03240 - 3 56 00 telex 76148
bankrekeningnummer 45.98.45.888
postgiro 32750 onder vermelding van het bankrekeningnummer



DAGBLAD DE GOOI- EN EEMLANDER B.V.
HOOFDKANTOOR' GROEST 21 / POSTADRES: POSTBUS 15 1200 AA HILVERSUM / TELEFOON 035 - 25 79 11 / TELEX 43445

POSTG1RO 84 06 / AMRO BANK N.V. nr. 44.90.17.400

EXPLOITATIE

HWL/ml

Aan de Wethouder van Almere
Drs. R.J. Schaeffer
Postbus 200
1300 AE Almere

Hilversum, 13 juli 1988

Betreft : Kunstopdracht Grote Markt Almere Stad

Zeer geachte heer Schaeffer,

Het doet ons genoegen u te kunnen meedelen dat wij
besloten hebben het bedrag ad ƒ 1.000,- (zegge één-
duizend gulden) ter beschikking te stellen voor de
realisering van de Kunstopdracht aan de Grote Markt.

De schenking is uit naam van onze uitgaven Dagblad
van Almere en 't Groene Weekblad, beide gevestigd
aan de Grote Markt 10.

Met vriendelijke groet,

hoogachtend,

H.W. Ligthart
Hfd Advertentie Exploitatie

Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen,
gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van Koophandel in Nederland

K.v.K. Handelsregister no. 28980
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ons kenmerk

uw kenmerk

onderwerp

volmerlaan 7
postbus 270
2280 AG rijswijk

,„, ' 1 2 AUG.

Gemeente Almere
t.a.v. de heer Drs.
Postbus 200
1300 AE Almere

mabon bv Y/,

V

Schdeffer

telefoon 070 -15 39 22
telex 34137 mabon nl

telefax 070-90 76 67

bankiers postbank nv rek.nr 4737852
amsterdam-rotterdam bank nv
retrn7-45.76.frn 194 1

PH/mk/49/88

realisering kunstopdracht,
Grote Markt Almere-Stad

«GEKOMEN

DM. «UIQTZAIEN

AFU,

doorkiesnr 0

'-•'^SOPIE VOOH:

1
mi.

o-O

datum

c »

6 A'

03

QBE

O

'R *"W

577

augustus 1988

Geachte heer Schaeffer,

In antwoord op uw schrijven van 1 juni jl. willen wij u het volgende
mededelen.

Wij onderschrijven uw mening dat een centrale plaats als het Marktplein
vraagt om een markant punt in de vorm van een kunstobject.
Wij kunnen ons vinden in de keuze van het object/ontwerp waarbij met
name ook de toegepaste materialen ons inziens uitstekend passen in deze
gebouwde omgeving.
Wij zijn dan ook bereid een financiële bijdrage te leveren voor de tot-
standkoming van dit kunstwerk voor de Grote Markt.
Samen met ons zusterbedrijf BML Bouw bv, willen wij hiervoor een bedrag
ter grootte van ƒ 15.000,== ter beschikking stellen.

Nadere details hieromtrent vernemen wij gaarne van u.

ing. T.P.P. Huizer
Regiomanager

dochterbed rijven:
maatschappij voorbereiding bouwprojecten bv [mavob],
bohan nederland bv, bohan assurantie bv - lid vereniging
van nederlandse projektontwikkeling maatschappijen (nepromj

handelsregister den haag nr 57051



gemeente almere
INGEXOMEN

Din. KUNSTZAKEN

TffiT

• 1988

3 0 SE B&W-B

Aan burgemeester en

wethouders

Almere, 8 septembe

Onderwerp: B e e l d op

(betr. brief d.d.

0 0 3 7 5 8
FOTÖKOPIE VOO».

O O I » .

itad.

DPK
van

steller: K. F l o r e

toestel: 16464

óéWXJrtfl./dir.: KZ

medeparaaf :

wethouders:

IV

inspraak: Dja Dnee

bijlagen:

secretaris:
n- -A»

Voorgesteld besluit:
(voor evt. toelichting binnenbl; d gebruiken)

Off n

Ten behoeve van de tentoonstelling "Beelden in
Almere 1988" en de onthulling van het beeld op
de Grote Markt een bedrag van ƒ 14.000,— ter
beschikking te stellen vlgs. bijgaande begroting.
En dit bedrag ten laste te brengen van het fonds
voor de opdrachten.
Mevrouw \I.I. van der Reyden een tijdelijk dienst-
verband aan te bieden van 1-9-1988 tot 15-11-1988
en dit ten laste te brengen van de financiële
ruimte die ontstaan is door de ontstane vakature
bij kunstzaken.

Ao •>/* <"!»• i' X i ' />

/

B&W-A datum
Afdoening: college/collegelid

Bespreken Akkoord

Conform voorgesteld besluit:
IV IV

B&W-B datum:

Omschrijving:

de
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m
te

 n
ie

t 
be

sc
hr

ijv
en

00

BESLUIT D.D.: J 3 S£p. B88
is bijgevoegd.

Agendanr.:

Alg-014



Toelichting op voorstel aan burgemeester en wethouders

Zoals uw college bekend, is de kunstenaar 5. Gudmunsson in
opdracht van de gemeente Almere op dit moment bezig met de
uitvoering van het beeld op de Grote Markt. Dit kunstwerk
komt tot stand in een gezamenlijke inspanning tussen de
gemeente Almere, het ministerie van WVC (i.e. het praktijk-
buro beeldende kunstopdrachten) en een sponsoringsaktie
onder de bewoners en direct betrokkenen rondom de markt.
De sponsoringsaktie is een groot succes gebleken. Tot op
heden is een bedrag bij elkaar gebracht van ƒ 44.000,—,
hetgeen inhoudt dat de totale geschatte realiseringskosten
ad ƒ 140.000,— nu gedekt worden door de bijdragen uit
drie verschillende hoeken. Zoals in de nota d.d. 24-6-1987
werd opgemerkt is een extra investering ten laste van het
fonds opdrachtenbeleid niet nodig.

Gezien deze naar onze mening fantastische uitkomst van het
'project' Grote Markt en niet te vergeten de andere op-
drachten c.q. aankopen van: Pj. Muller, P. v.d. Locht,
H. Makkink en K. Katase die naar onze mening een evenredige
kwaliteit bezitten, lijkt het een goed moment e.e.a. aan
het belangstellende publiek te tonen en de sponsors te
bedanken voor hun spontane medewerking.

De doelstelling van wat in het vervolg het 'project oktober
1988' wordt genoemd is als volgt geformuleerd:

* Presentatie middels tentoonstelling Buitenbeelden 1988 in
gang C van het Stadhuis;

* Introduceren van de beelden bij de inwoners van de gemeente
Almere;

* Bedanken sponsors beeld Grote Markt, middels receptie en
aanbieden prent van S. Gudmunsson;

* Aandacht trekken van de lokale en landelijke pers.

Voor een nadere toelichting op deze uitgangspunten wordt
verwezen naar de bijlage van deze nota.

Gedacht wordt 21 oktober a.s. de onthulling van het beeld
op de Grote Markt en de opening van de tentoonstelling in
het stadhuis, in aanwezigheid van de minister van WVC, de
heer Brinkman, te laten plaatsvinden. (Een verzoek de minis-
ter uit te nodigen is bij het desbetreffende ministerie ge-
daan). Tevens zal op die dag de kunstuitleen openen in haar
nieuwe huisvesting in de bibliotheek Almere-Stad, reden
genoeg om het e.e.a. feestelijk te vieren. De kosten van
tentoonstelling en receptie worden vlgs. bijgaande begroting
geschat op ƒ 14.000,—. Gezien de activiteit waarmee de
besteding van dit bedrag samenhangt stellen wij u voor dit
ten laste te brengen van het fonds opdrachten.
Het project zal worden begeleid door Mevr. V.I. van der
Reyden. Gezien de bij kunstzaken ontstane vacature, bestaat
er financiële ruimte om Mevr. van der Reyden een tijdelijke
arbeidsovereenkomst aan te bieden op basis van een 19-urige
werkweek van 1 september 1988 tot 15 november 1988.

voor vervolg inlegvel gebruiken



Vervolgblad Nr.: - 1 -

Toelichting op voorstel aan burgemeester en wethouders

Resumerend stellen wij u voor:

- Ten behoeve van de tentoonstelling "Beelden in Almere 1988"
en de onthulling van het beeld op de Grote Markt een bedrag
van ƒ 14.000,— ter beschikking te stellen vlgs. bijgaande
begroting. En dit bedrag ten laste te brengen van het fonds
voor de opdrachten.

- Mevrouw V.I. van der Reyden een tijdelijk dienstverband aan
te bieden van 1 september 1988 tot 15 november 1988 en dit
ten laste te brengen van de financiële ruimte die ontstaan
is door de vrijgekomen vacature bij kunstzaken.

Alg-016



commissie voor:

datum :

Advies:

Medegedeeld cie
dd- 2 6 SEP.

commissie voor:

datum :

Advies:

B&W-B datum:

Omschrijving

Agendanr.:

Besluit:



Om op 21 oktober om 14.00 uur zelf voldoende belangstelling te krijgen,
kan aan de opening een feestelijke tint worden gegeven door bijvoorbeeld:

* De onthulling vergezeld doen gaan van het oplaten van ballonnen.

* Op opvallende wijze de belangstelling van het publiek trekken door een
muziekkorps/zigeunerorkest en een vuurvreter te laten optreden.

* Dank aan de sponsors tot uitdrukking brengen door het overhandigen van
een fotovel met contactafdrukken die het onstaan van het beeld van
S. Gudmunsson illustreren. Het aanbieden van een prent van S. Gudmusson.

* Een (atelier)interview met Gudmunsson af te spreken voor landelijke of
regionale pers/media.

* Een landelijk voldoende bekend persoon voor de opening uit te nodigen.
Hierbij vielen reeds de namen Prins Claus en Minister Brinkman.

* Het informeren en uitnodigen van landelijke en lokale media voor de
onthulling.



Bijlage.

2. Het project.

Het project bestaat uit:

a. De tentoonstelling 'Het beeld op de Grote Markt', in gang B van het stadhuis.
Deze tentoonstelling geeft antwoord op de vraag waarom juist op de Markt een
beeld geplaatst moest worden. Toont de 4 ontwerpen ervoor en behandelt de uit-
eindelijk keuze van de Gemeenteraad.

b. De tentoonstelling 'Andere beelden '88', in gang C van het stadhuis.
In Almere zijn of worden nog 6 andere beelden in 1988 geplaatst.
Om bijzondere redenen wordt het geplande beeld van Cornelius Rogge, voor
de Brink in Almere-Haven, niet behandeld.
De andere 5 beelden worden besproken middels een kennismaking met de kunste-
naar, zijn werk en zijn visie rond het ontstaan van het te/geplaatste beeld.
Hieraan voorafgaand wordt de werkwijze van de Commissie Opdrachtenbeleid
Almere, behandeld.

De tentoonstellingen hebben beide hetzelfde indelingsprincipe:
2 panelen - 1 paneel met algemene informatie over de kunstenaar

- 1 paneel met foto en toelichting over het beeld

vb. Herman Makkink (Leeghwaterplas) 1 paneel - introductie kunstenaar
- foto 'ingezakt zwerfhuis'

1 paneel - tekst n.a.v. het beeld
(citaat boek)

- foto van het geplaaste beeld
geen maquette; er is alleen atelierbeeld



Bijlage : begroting " project oktober 1988" .

De 2 tentoonstellingen ƒ 9.500,—
huur panelen
teksten, incl. zetwerk
foto's, incl. opplakken
vitrines
sokkels
intern vervoer
opzetten tt (technische dienst)
diverse materialen
foto's beeld S.G. + contact afdr.

300,™
3.000,—
3.500,—
p.m.

1.200,—
p.m.
p.m.
500,—

1.000,—

9.500,—

Opening ƒ 4.500,—

*1000 uitnodigingen
*receptie
onthullingsdoek/landbouwplastic
muziekkorps, bushuur rondrit
500 balonnen
diversen

p.m.
p.m.
p.m.

3.500,™
500,—
500,—

4.500,—

ƒ 14.000,—

* Hierbij wordt uitgegaan dat deze kosten onder representatie van het
gemeentebestuur zullen vallen.

SA'.



B&W-B datum: 13 september 1988. Agendanr: IV-01
Afd/dir: KZ

Omschrijving:
Nota d.d. 8 september 1988 over beeld op de Grote Markt te Almere-
Stad.

Besluit:
a. Ten behoeve van de onthulling van de tentoonstelling "Beelden in

Almere 1988" en de onthulling van het beeld op de Grote Markt
wordt een bedrag van ƒ 14.000,— ter beschikking gesteld conform
begroting.

b. Dit bedrag ten laste brengen van het fonds voor de opdrachten met
dien verstande dat de posten uitnodigingen en recepties ten laste
wordt gebracht van de post representatie.
Overigens conform nota.

c. De begroting 1988 bij algemene wijziging aanpassen.
d. De commissie Gezondheidszorg in kennis stellen.



gemeente almere

Aan de Minister van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur
Het hoofd van het Praktijkburo B.K. opdrachten
De heer Drs. T. van Gestel
J.W. Brouwersplein 29
1071 LM AMSTERDAM

uw brief uw kenmerk

onderwerp

Kunstwerk Grote Markt Almere.

ons kenmerk

KZ-1053-KF

bijlagen

] j september 1988

verzonden

Excellentie,

Op 21 oktober a.s. wordt in het centrum van Almere-Stad, een kunstwerk
onthuld van de kunstenaar Sigurdur Gudmunsson. De voorbereiding en
begeleiding van deze kunstopdracht is tot stand gekomen in samenwerking
tussen de gemeente Almere en het praktijkburo beeldende kunstopdrachten
van het Ministerie. Het praktijkburo heeft in dit proces een uitermate
belangrijke en initiërende rol gespeeld.

Met het enthousiasme en de getoonde deskundigheid van de betrokken praktijk-
buro medewerkers is het uiteindelijk gelukt ook in de private sector in-
teresse te kweken voor deelname in de realiseringskosten van het kunstwerk.

Kortom een 'voorbeeldige' wijze van samenwerking die heeft geleid tot een
kunstwerk dat prominent geplaatst zal worden op de Grote Markt te Almere-
Stad en een belangrijke aanvulling betekent van de collectie "buiten-
beelden" in deze jonge polderstad.

Bij deze wil ik u dan ook van harte uitnodigen de onthulling van het kunst-
werk te verrichten. Deze zal plaatsvinden op 21 oktober a.s. om 14.00 uur
te Almere.

Uw antwoord met belangstelling tegemoet ziend,

Hoogachtend, '.'

Drs. R.J. Schaeffer
wethouder van o.a. Kunstzaken.

postadres:
postbus 200
1300 AE almere

telefoon
0324099911
telex
40431 gmalm

bezoekadres:
stadhuis
stadhuisplein 1
almere stad

bereikbaar met VAD buslijnen vanuit:
amsterdam / bussum / lelystad / weesp
bereikbaar met centraal nederland vanuit:
Hilversum
zonodig overstappen op stadsdienst almere.



wethouder van Almere

Aan de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur d.t.v.
het hoofd van het Praktijkburo Beeldende Kunstopdrachten
De heer drs T. van Gestel

Concertgebouwplein 29

1071 LM Amsterdam

Onderwerp: kunstwerk Grote Markt Almere

Almere, 16 september 1988

Mijnheer de minister,

Op 21 oktober a.s. wordt in het centrum van Almere-Stad een kunstwerk onthuld
van de kunstenaar Sigurdur Gudmunsson. De voorbereiding en begeleiding van
deze kunstopdracht is tot stand gekomen in samenwerking tussen de gemeente
Almere en het Praktijkburo Beeldende Kunstopdrachten van het ministerie. Het
praktijkburo heeft in dit proces een uitermate belangrijke en initiërende rol
gespeeld.

Met het enthousiasme en de getoonde deskundigheid van de betrokken praktijk-
buromedewerkers is het uiteindelijk gelukt ook in de private sector interesse
te kweken voor deelname in de realiseringskosten van het kunstwerk.

Kortom een 'voorbeeldige' wijze van samenwerking die heeft geleid tot een
kunstwerk dat prominent geplaatst zal worden op de Grote Markt te Almere-Stad
en een belangrijke aanvulling betekent van de collectie 'buitenbeelden' in
deze jonge, snel groeiende stad.

Bij deze wil ik u dan ook van harte uitnodigen de onthulling van het kunstwerk
te verrichten. Deze zal plaatsvinden op 21 oktober a.s. om 14.00 uur te Almere.

Uw antwoord met belangstelling tegemoetziend,

hoogachtend,

drs R.J. Schaeffer

bezoekadres: stadhuisplein 1 almere-stad tel. 03240-99200.
postbus 200.1300 AE almere



wethouder van Almere

Onderwerp: Bijdrage kunstwerk Grote Markt

Almere, 16 september 1988

Geachte

Met bijzonder veel genoegen heb ik kennisgenomen van uw genereuze bijdrage
aan de totstandkoming van het kunstwerk op de Grote Markt te Almere-Stad.
Uw reactie op het door de gemeente Almere genoemde kunstbeleid, sterkt mij
in de gedachte, dat met gezamenlijke inspanning belangrijke kunstwerken
voor de stad kunnen worden verworven.

Het zal u zeker interesseren te vernemen, dat op dit moment voorberei-
dingen worden getroffen om de onthulling van het kunstwerk op 21 oktober
a.s. om 14.00 uur in een feestelijke atmosfeer te laten verlopen. Ik zal
het bijzonder op prijs stellen wanneer ik u op deze dag kan begroeten.
Een meer definitieve uitnodiging met programma kunt u te zijner tijd tege-
moet zien.

Rest mij te vermelden dat u uw bijdrage, onder vermelding van "Kunstwerk
Grote Markt", kunt storten op het onderstaande bank- of gironummer
66.26.60.021/37.23.087 t.n.v. Gemeente Almere.

Met vriendelijke groeten,

R.J. Schaeffer,

bezoekadres: stadhuisplein 1 almere-stad tel. 03240-99200.
postbus 200.1300 AE almere



Dagblad van Almere ;

Flevoparool :

Nieuws van de Dag / De Almare :

03.12.88 documentor. : 897

\BeetöGü^munaiónl Óiitëcember onthuld

aMl

1IÏ tip-: vaar
(Van: onze medewerker '•$?*?:

Johan Brinkman) '"' '
'̂ALMERE — Het kunstwerk van

|'dë IJslander Gudmundsson, dat op
'de Grote Markt in Stad moet ko-|
fmen^ wordt dezer dagen; op het!
'plein' neergezet. De bestanddelenj
kwamen gisterochtend vroeg van-j
uit Zweden aan in Almere. Het is |
de bedoeling dat het kunstwerk'
wordt ingepakt zodra het klaar is. \
De onthulling zal dan plaatsvin-'

16 december..„;«„>

Een hoogwerker moest er giste-
ren op de Grote Markt aan te pas
komen om de grote granieten ste-,
nen uit Zweden en de in Nederland •

1 geproduceerde bronzen beelden in
elkaar te zetten. Waarschijnlijk is
mé^ ook vandaag nog bezig met
neerzetten. Gundmundsson was gis-
,teren zelf op de werkplaats aanwe-
zig om de nodige aanwijzingen te
geven. Het werk wordt zeseneenhal-
,ve meter hoog. ;

De planning was dat donderdag
ial met het in elkaar zetten van het
I kunstwerk zou worden begonnen,
(De vrachtwagenchauffeurs die de
,bestanddelen naar Nederland ver-
voerden, liepen echter door sneeuw-

den ijzel .vertraging op. De blokken -

graniet zijn uit eeri 'groeve iri Zwe-
den gehaald. Gundmundsson heeft
in dat land gewerkt aan de compo-
sitie van het geheel. . : . ' . ( ' . i,-'Ji j '

|J;5!i;.^,Tentoóiïirtelliiig
te-Der onthuUingc. op016 • december
valt samen met de opening van de
tentoonstelling' Beelden '88, j ; zes
kunstopdrachten in Almere, die een
week lang in het stadhuis te zien
zal zijn. Het gaat over zes opdrach-
ten die de gemeente Almere dit jaar.
'a&n kunstenaars heeft gegeven. Een
deel van de werken is ondertussen
k l a a r . '•• "• . '.•':. v - - . • '•.:•'*.'• •• ' • ' . • ' • h

; Op de tentoonstelling zullen on-
! der andere maquettes „en tekenin-
gen van de kunstwerken te zien
zijn. Ook wordt ter gelegenheid van
de tentoonstelling een folder uitge-
geven., Het is de bedoeling dat die
folder, een vervolg krijgt met een
boekje waarin een beeldenroute
door Almere wordt beschreven. . -



Burg.

gemeente almer<!!~:-
•—' Adj.secr

Bos

Trielier

Restaurant La Bastille, De jonge
^ K ^ _ _ _ _ _

Grote markt 42-44, .^""T^. \ Schaeffe

1315 JG ALMERE. ^^VH^Ls^ Tier ie

AB

0

wz
uw brief / kenmerk inlichtingen bij ons kenmerk almere,

10 november 1988 21159-PL 8 december 1988 J ^ O
onderwerp bijlagen verzonden _

rh

Kunstwerk Grote Markt. _ g -_. ^ "

/ Agenda
Geachte heer/mevrouw,

PO

Uw toezegging om ten behoeve van de realisatie van het kunstwerk op de p^
Grote Markt in Almere een bijdrage te leveren ad f 750,-- hebben wij in
dank ontvangen. EJsCD

Voor zover het nog niet heeft plaatsgevonden verzoeken wij u dit bedrag MZW
over te maken naar bankrekeningnummer 66.26.60.021 of postrekeningnummer
3723087 ten name van de gemeente Almere onder vermelding van "Kunstwerk VKR
Grote Markt".

SOV/VGI
Een uitnodiging voor de feestelijke onthulling van het beeld zal u binnen-

kort bereiken. • '

SOV/PLB

Met vriendelijke groeten, SOV/FEB

SOV/SO

SOV/BWT
drs"JR.J. Schaeffer,
wethouder voor o.m. kunstzaken. GW

GB

OB

Brandwee

Politie

Marktm.

: Sch.hfd.
postadres: telefoon bezoekadres: het stadhuis ligt op loopafstand van a.
postbus 200 03240-99911 stadhuis er zijn frequente treindiensten richting -.
1300 AE almere telex stadhuisplein 1 busdiensten richting bussum, hilversur n ' 5 r " : > r

40431 gmalm almere-stad



gemeente almer<!~!:—
s~f Adj.secr

Bos

Trieller

Multi Vastgoed BV, . D e J o n g e

Hanzeweg 14, Schaeffe:

2803 MC GOUDA. ^>^l<& \ Tierie

0

WZ
uw brief / kenmerk inlichtingen bij ons kenmerk almere,

21160-PL 8 december 1988

onderwerp bijlagen verzonden _ _
rfc.

Kunstwerk Grote Markt. - 9 QEC. 1988 ~{z

Agenda
Geachte heer/mevrouw,

PO

Uw toezegging om ten behoeve van de realisatie van het kunstwerk op de PA
Grote Markt in Almere een bijdrage te leveren ad f 10.000,-- hebben wij
in dank ontvangen. PJ

Voor zover het nog niet heeft plaatsgevonden verzoeken wij u dit bedrag MZW
over te maken naar bankrekeningnummer 66.26.60.021 of postrekeningnummer
3723087 ten name van de gemeente Almere onder vermelding van "Kunstwerk VKR
Grote Markt".

SOV/VGI

Een uitnodiging voor de feestelijke onthulling van het beeld zal u binnen-

kort bereiken. f Ü ! _ _ .

SOV/PLB

Met vriendelijke groeten, SOV/FEB

SOV/SO

_ SOV/BWT
ïaef fe r , '

w"ethóuder voor o.m. kunstzaken. raj
V y

GB

OB

Brandwee

Politie

Marktm.
DT jp

IV/PLT/10

— Sch.hfd.
postadres: telefoon bezoekadres: het stadhuis ligt op loopafstand van ai _
postbus 200 03240-99911 stadhuis er zijn frequente treindiensten richting _
1300 AE almere telex stadhuisplein 1 busdiensten richting bussum, hilversur n

40431 gmalm almerestad



gemeente almer<!!!!:-
*—' Adj.secr

Coöperat ieve Rabobank "Almere" BA,

Postbus 10030,

1301 AA ALMERE.

Adj.secr

Bos

Trieller

De Jonge

Schaeffe

Tierie

0

wz
uw brief / kenmerk inlichtingen bij ons kenmerk almere,

3 oktober 1988 21161-PL 8 december 1988
onÖWT£$/CM bijlagen verzonden __

Kunstwerk Grote Markt. _ ^ ^gg ~~

Agenda
Geachte heer/mevrouw,

PO

Uw toezegging om ten behoeve van de realisatie van het kunstwerk op de PA
Grote Markt in Almere een bijdrage te leveren ad f 5.000,— hebben wij in
dank ontvangen. PL>

Voor zover het nog niet heeft plaatsgevonden verzoeken wij u dit bedrag MZW
over te maken naar bankrekeningnummer 66.26.60.021 of postrekeningnummer
3723087 ten name van de gemeente Almere onder vermelding van "Kunstwerk VKR
Grote Markt".

SOV/VGI

Een uitnodiging voor de feestelijke onthulling van het beeld zal u binnen- "

kort bereiken. !Ü!__

S0V/PL3

Met vriendelijke groeten, S0V/FE3

SOV/SO

S0V/BWT
ldrs.7R.J. Schaeffer,
Wethouder voor o.m. kunstzaken. GW

GB

OB

Brandwee

Politie

Marktm.

p T Ju

IV/PLT/10
: Sch.hfd.

postadres: telefoon bezoekadres: het stadhuis ligt op loopafstand van al
postbus 200 03240-99911 stadhuis er zijn frequente treindiensten richting _
1300 AE almere telex stadhuisplein 1 busdiensten richting bussum, hilversur

40431 gmalm almere-stad



PlS 'Vjr gemeente almer(!!!!:--
' .. ^Bi^^ .̂ #^ *™̂  Adj.seer.

Bos

Trieller

Woningbouw Vereniging Almere, D e j o n g e

Grote Markt 46, _̂ ^—n Schaeffer

1315 JG ALMERE. CilvScH^^lJi Tierie

l~—•— AB

0

wz
uw brief / kenmerk inlichtingen bij ons kenmerk almere,

3 oktober 1988 21162-PL 8 december 1988 ®?^J
orMEvra^A bijlagen verzonden _,_,

Kunstwerk Grote Markt. __

- 9 DEC. 1988
Agenda

Geachte heer/mevrouw,

PO

Uw toezegging om ten behoeve van de realisatie van het kunstwerk op de p^
Grote Markt in Almere een bijdrage te leveren ad f 5.000,-- hebben wij in

dank ontvangen. PL\<-?

Voor zover het nog niet heeft plaatsgevonden verzoeken wij u dit bedrag MZW
over te maken naar bankrekeningnummer 66.26.60.021 of postrekeningnummer
3723087 ten name van de gemeente Almere onder vermelding van "Kunstwerk VKB.
Grote Markt".

SOV/VGI

Een uitnodiging voor de feestelijke onthulling van het beeld zal u binnen-
kort bereiken. SOV/DIR^

SOV/PLB

Met vriendelijke groeten, SOV/FËB"

SOV/SO

. c
SOV/BWT

drs/ R.J. Schaeffer,
wethouder voor o.m. kunstzaken. QW

GB

OB

Brandweer

Politie

Marktm.

IV/PLT/10

Sch.hfd.
postadres: telefoon bezoekadres: het stadhuis ligt op loopafstand van ai
postbus 200 03240-99911 stadhuis er zijn frequente treindiensten richting
1300 AE almere telex stadhuisplein 1 busdiensten richting bussum, hilversur

40431 gmalm almere-stad



Burg.

gemeente almer<~~-

Verenigde Spaarbank,
t.a.v. de heer Spreen,

Grote Markt 20,

1315 JC ALMERE.

Adj.secr.

Bos

Trielier

De Jonge

Schaeffer

Tierie

AB

uw brief / kenmerk inlichtingen bij

onderwerp

Kunstwerk Grote Markt.

Geachte heer,

ons kenmerk

21163-PL
bijlagen

almere,

8 december 1988 _
verzonden

- 9 DEC. 1988

Uw toezegging om ten behoeve van de realisatie van het kunstwerk op de
Grote Markt in Almere een bijdrage te leveren ad f 1.000,-- hebben wij in
dank ontvangen.

Voor zover het nog niet heeft plaatsgevonden verzoeken wij u dit bedrag
over te maken naar bankrekeningnummer 66.26.60.021 of postrekeningnummer
3723087 ten name van de gemeente Almere onder vermelding van "Kunstwerk
Grote Markt".

Een uitnodiging voor de feestelijke onthulling van het beeld zal u binnen-
kort bereiken.

Met vriendelijke groeten,

der voor o.m. kunstzaken.

IV/PLT/10

WZ

FE

IZ

Agenda

PO

PA

PL> .

MZW

VKR

SOV/VG1

SOV/DIR

SOV/PLB

SOV/FEB

SOV/SO

SOV/BWT

GW

GB

OB

Brandweer

Politie

Marktm.

RIJP

postadres: telefoon bezoekadres:
postbus 200 03240-99911 stadhuis
1300 AE almere telex stadhuisplein 1

40431 gmalm almere-stad

Sch.hfd.het stadhuis ligt op loopafstand van a
er zijn frequente treindiensten richting
busdiensten richting bussum, hilversur Tn<;r(pc n .



"11, B u r S -

gemeente almer<-!":-
Bos

Trieller

Dagblad De Gooi- en Eemlander, De Jonge
t.a.v. de heer H.V. Ligthart,

Schaeffe:
Postbus 15,

Tierie
1200 AA HILVERSUM. ^ - "\

\$0^ ö
wz

uw brief / kenmerk inlichtingen bij ons kenmerk almere,

13 juli 1988 21164-PL 8 december 1988
orHyi*/iï l l bijlagen verzonden -,_

re

Kunstwerk Grote Markt. „,. T~

- 9 DEC. 1988 lz_
Agenda

Geachte hee r ,
PO

Uw toezegging om ten behoeve van de realisatie van het kunstwerk op de PA
Grote Markt in Almere een bijdrage te leveren ad f 1.000,— hebben wij in
dank ontvangen.

Voor zover het nog niet heeft plaatsgevonden verzoeken wij u dit bedrag MZW
over te maken naar bankrekeningnummer 66.26.60.021 of postrekeningnummer
3723087 ten name van de gemeente Almere onder vermelding van "Kunstwerk
Grote Markt".

SOV/VGI
Een uitnodiging voor de feestelijke onthulling van het beeld zal u binnen-
kort bereiken.

SOV/PLB

Met vri/endelijke groeten, SOV/FEB

SOV/SO

SOV/BWT
drs_S7Zftr3"r'~Schaeffer,
wethouder voor o.m. kunstzaken. GW

GB

OB

Br andwee-.

Politie

Marktm.

RIJP
IV/PLT/10

: Sch.hfd.
postadres: telefoon bezoekadres: het stadhuis ligt op loopafstand van ai
postbus 200 03240-99911 stadhuis er zijn frequente treindiensten richting j < ; n

1300 AE almere telex stadhuisplein 1 busdiensten richting bussum, hilversur
40431 gmalm almere-stad



Burg.

gemeente aimer

De Swarte Kat/Hotech,

Grote Markt 75,

1315 JC ALMERE.

uw brief /kenmerk inlichtingen bij

onderwerp

Kunstwerk Grote Markt.

Geachte heer/mevrouw,

ons kenmerk

21165-PL
bijlagen

almere,

8 december 1988

verzonden

- 9 DEC. 1988

Uw toezegging om ten behoeve van de realisatie van het kunstwerk op de
Grote Markt in Almere een bijdrage te leveren ad f 750,-- hebben wij in
dank ontvangen.

Voor zover het nog niet heeft plaatsgevonden verzoeken wij u dit bedrag
over te maken naar bankrekeningnummer 66.26.60.021 of postrekeningnummer
3723087 ten name van de gemeente Almere onder vermelding van "Kunstwerk
Grote Markt".

Een uitnodiging voor de feestelijke onthulling van het beeld zal u binnen-
kort bereiken.

Met vöiendelijke groeten,

drs. R.J. Schaeffer,
wethouder voor o.m. kunstzaken.

IV/PLT/10

Secr.

Adj.secr

Bos

Trieller

De Jonge

Schaeffe:

Tierie

AB
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WZ

KZ

FE

IZ

Agenda

PO

PA

MZW

VKR

SOV/VGI

SOV/DIR

SOV/PLB

SOV/FEB

SOV/SO

SOV/BWT

GW

GB

OB

Brandweer

Politie

Marktm.

RIJP

Sch.hfd.
postadres:
postbus 200
1300 AE almere

telefoon
03240-99911
telex
40431 gmalm

bezoekadres:
stadhuis
stadhuisplein 1
almerestad

het stadhuis ligt op loopafstand van al
er zijn frequente treindiensten richting _
busdiensten richting bussum, hilversur n < : n f > l



VRIJDAG ONTHUIXING KU1X§TJPERK'-^OT^

Zes kunstwerken in êxbÖsitieSBëëlden'88
| (Van één onzer verslaggevers)

! ALMERE — Beelden '88 is de
.naam van de tentoonstelling die
vrijdag van start gaat met de
onthulling van bet kunstwerk op
de Grote Markt van de IJslander
Sigurdur Gudmundsson. De afde-
ling kunstzaken van de gemeente
heeft een soort beeldenroute ge-
maakt. Naast het werk van Gud-
mundsson zijn vijf andere kunst-
werken in de expositie opgeno-
men.

Degenen die de werken willen be-
zichtigen, moeten een rondreis door
Almere maken. Gp het Cornelis van
Eesterenplein in Buiten is een mar-
meren zuil van Peter van de Locht
geplaatst. Aan het Vivaldipad in de
Muziekwijk staat een kunstwerk
van de Almeerder Maarten Manson.
Bij kunstzaken wordt dit beeld ais
constructivistisch omschreven. . •„••,

In het Hannie Schaftpark is het
inmiddels overbekende Doppelhaus
van de kunstenaar Kazuo Katase
neergezet. Het kunstwerk staat sa-
men met een i werk van Herman
.Makkink op een eilandje in de
Leeghwaterplas. Een tempeltje van
Pjotr Muller op het eiland in het
Koningin Beatrixpark completeert
het aantal van zes kunstwerken die
behoren bij Beelden '88. . ' j ;

Geen functie

De werken van Van de Locht en
Manson zijn verticale elementen in
het stedelijk landschap en de ande-
re werken hebben als bouwwerk
geen functie. „Ze fungeren meer als
symbolen voor het alledaagse wo-
nen en algemene collectieve structu-
ren." i ' -

son wordt om half drie vrijdagmid-
dag onthuld ;. door. ; wethouder
Schaeffer van. kunstzaken, ï Vier
kunstenaars hebben een ontwerp
gemaakt voor een beeld op de Grote
Maxkt. De keuze werd uiteindelijk
gemaakt voor het idee van de Us-
landse; kunstenaar. Het beeld.in
Stad verwijst'naar het raadselachti-
ge monument Stonehenge in Enge^
land.

' ' De drie andere kunstwerken wer-
den ontworpen, door De Vier Evan-
gelisten, Francois Xavier Lalanne
en Harald Vlugt, maar hun plannen
konden echter niet op tegen de idee
van Gudmundsson. De totstandko-,
ming van een kunstwerk op het
centrale plein in Stad is mogelijk

.gemaakt door financiële bijdragen
van het ministerie van wvc en een
aantal bedrijven,, . ; :i...,,',,•:: . •

Het kunstwerk van Gudmunds- De tentoonstelling van de schets-

ontwerpen van de vier kunstenaars
is tot en met maandag 23 januari te
zien in de B-vleugel van het stad- '
huis. Op werkdagen kan men hier j
terecht, van negen tot vijf uur en op {
zaterdag en zondag van tien tot vier ,j
uur. De schetsontwerpen zijn het j
resultaat van het kunstopdrachten- ;
beleid, zoals dat sinds '85 gevoerd, j
wordt door de gemeente Almere. ;.

Met de uitvoering van dat beleid '
bemoeien zich deskundigen op het \
gebied van beeldende kunst en ste- i

' debouw die in een commissie zitting :
hebben. :

Bijdrage

' Deze commissip stplt dat de reali- ,
', satie, vi>;.-v- • . ' . ~^i ueiang-.

rijke bijdrage levert aan verbetering
van woon- en werkomgeving.

„Juist in een jonge stad als Almere,
waar de nadruk ligt op groei, actie
en functionele "ontwikkeling, dient
de kunst zich te manifesteren met
haar typerende kenmerken van ver-
beelding, beschouwing, sensatie en
herinnering." . .,•'..'.

-' „Als stad ontbreekt het Almere :
aan een historiche traditie, die in *
andere oudere steden een vanzelf- '.(
sprekende structuur en identiteit •
vormen. Twee gegevens, die a}s in-'' 'h
spiratie voor het vormen van ideeën
voor een te realiseren kunstwerk
van belang zyn. Dit betekent dat V
kunstwerken in Almere vooralsnog
niet kunnen ontstaan in een organi- .<
sche wisselwerking met een r i jke. '
cultuurhistorische omgeving. Het 'r
ontbreken van een concreet histo- •
risen kader levert echter ook een "•
aantal voordelen op. Waar heeft de v
kunstenaar meer. vrijheid dan in -p.;j

deze stad, waarop zo weinig stem-
pelszijn gedrukt, waar hy ongehin-

i derd een eigen wereld kan opbou-
F .wen", zo stelt de commissie. . ]
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'MuisrsïONTHULLING BEELD GÜDMUNSSON

Dames en Heren,

De onthulling van het indrukwekkende beeld van Sigurdur Gudmuircson op
de Grote Markt is een symbool en een markering van een volwaardig
beeldend-kunstbeleid in de jonge groeistad Almere. Symbool, omdat er in
dit jaar nog een aantal prachtige kunstwerken in Almere zijn geplaatst,
en dat vieren we ook vandaag.

Markering, omdat tegelijkertijd ook de samenhang tussen het beleid op
het terrein van opdrachten, tentoonstellingen en museale
collectievorming zichtbaar wordt.

Daarmee laat de gemeente Almere zien, dat ze zelfbewust een eigen
traditie in de hedendaagse kunst opbouwt. Tijdens het in juni van dit
jaar gehouden VNG-congres "Kunst en Genoegen" is vooral bij
deelcongressen gebleken hoe veel gemeenten worstelen met het eigen
kunstbeleid. Almere mag bijzonder lijken door zijn voortdurende groei,
maar elementen van onze aanpak zijn ook elders te gebruiken.

Om dat te kunnen schetsen ga ik even terug in onze geschiedenis. In de
eerste jaren na 1976 zijn een aantal beelden in de stad geplaatst dank
zij schenkingen van bouwers, maar vooral dank zij het ontwikkelingswerk
van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Ik noem daarvan in het
bijzonder "De Kus" van Berend Hendriks, die bij het Joop den Uyl-park
staat, en de "Energielijn", ofwel "Naald" van Jan van Munster hier
tegenover het stadhuis.

Vrij snel na de gemeentewording in 1984 hebben we gewerkt aan een eigen
beleid voor de beeldende kunst. Je bouwt in deze stad per jaar vier tot
vijf scholen, een gezondheidscentrum, bibliotheekvestigingen, een
brandweerkazerne, een stadhuis, etc. en continu 2500 tot 3000 woningen.
In die gigantische bouwstroom zitten veel mogelijkheden om 1 % van de
bouwsom aan kunst te besteden, maar dat legt tegelijk stevige
beperkingen op. De kunst is gebonden aan het gebouw, en komt bovendien
alleen nog in nieuwe stadsdelen.

Daarom hebben we in 1985 besloten een opdrachtenfonds monumentale kunst
te vormen, dat zou worden gevoed uit vijf geldstromen:

* Alle 1 % bedragen van openbare gebouwen
* Een vast bedrag per te bouwen woning uit de grondexploitatie
* Een (al eerder opgenomen) vast bedrag per jaar op de begroting
* Subsidies van WVC en de provincie
* Schenkingen van derden (sponsors bijv.).

Langs die weg is een fonds van bijna f 1 miljoen opgezet, dat gaandeweg
is gebruikt om kunstwerken in de stad te plaatsen, en dat regelmatig
wordt aangevuld. Elk jaar geeft de raad bij het vaststellen van de
begroting goedkeuring om voor bepaalde lokaties opdrachten te geven of
aankopen te doen. Het bedrag is zo groot, omdat 1 % van de bouwsom van
dit stadhuis, ofwel bijna f 0,5 miljoen, met een bijzondere bestemming
aan het fonds is toegevoegd. Ik kom daar op terug.
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Adviescommissie

Om als gemeentebestuur steeds verantwoorde keuzes te kunnen maken,
hebben we een adviescommissie ingesteld, waarin deskundigen op het
gebied van beeldende kunst en stedebouw zitten. Zij adviseren het
gemeentebestuur bij het verlenen van opdrachten en bij het doen van
aankopen, en proberen daarbij langs drie sporen te werken: het geven
van soms meervoudige opdrachten, het o.a. via atelierbezoek zoeken naar
bestaande kunstwerken, die kunnen worden "vergroot" om te passen in de
omgeving, en het aankopen van ouder werk van elders.

Zij hanteren daarbij een aantal uitgangspunten die voor een deel
specifiek op Almere zijn gebaseerd. In deze stad ligt de nadruk op
groei, aktie en ontwikkeling, en juist dan kan de kunst bijdragen aan
de waardering van de woon- en werkomgeving, als ze vooral gebruik maakt
van verbeelding, beschouwing en herinnering.

De mensen die hier wonen hebben hun cultuur, tradities, hun historische
waarden natuurlijk meegenomen naar de nieuwe stad, maar de stad zelf
heeft nauwelijks nog historie. (Al zijn het voor de eerstelingen onder
ons tropenjaren, dat wel). Het betekent, dat kunstwerken nog niet
kunnen ontstaan in een wisselwerking met een rijke kultuurhistorische
omgeving.

De uitgangspunten voor het opdrachtenbeleid, worden ook gehanteerd bij
het maken van tentoonstellingen en bij het vormen van een museale
collectie. Ik hoop in de eerste maanden van volgend jaar een notitie
daarover aan de raadscommissie voor cultuur te kunnen aanbieden.

Opmerkelijk is de grote waardering van beeldend kunstenaars voor dat
beleid, omdat hun autonomie wordt gerespecteerd en ze veel vrijheid
krijgen om hun verbeelding vorm te geven. Je zou kunnen zeggen, dat de
nieuwe omgeving zich voegt naar het werk van de kunstenaar, i.p.v. dat
de kunst zich dwingend ondergeschikt moet maken aan die omgeving.

Beelden 88

Zo zijn sinds 1986 in snel tempo een aantal kunstwerken in de stad
geplaatst, waarvan de tentoonstelling "Beelden 88" een goede indruk
geeft. Daarom ook is de onthulling tevens een eerbetoon van een trotse
stad aan het werk van Peter van der Locht, Kazuo Katase, Herman
Makkink, Pjotr Muller en van de Almeerse kunstenaar Maarten Manson.

De tentoonstelling is ook bedoeld om de Almeerse bevolking de
gelegenheid te geven kennis te maken met de achtergrond van de
kunstenaars. Het beleid van de opdrachtenkommisssie is er dan ook op
gericht om niet alleen een keuze te maken voor een kunstwerk, maar ook
de bevolking meer te betrekken bij de uitvoering van het beleid. Dat
kan door gerichte informatie te geven over de kunstenaar, zijn werk en
de achtergrond daarvan.

In het bijzonder kan iedereen zich nu een beeld vormen van de fraaie
schetsontwerpen van Lalanne, Vlugt en de Vier Evangelisten. Allen
hebben ze op een geheel eigen manier geprobeerd om een herinnering op
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te roepen aan andere bekende marktpleinen en hun monumenten. De
commissie heeft toch unaniem de uiteindelijke opdracht gegeven aan
Gudmur^sson, mede omdat hij meer dan de anderen herinnert aan de
poëtische kant van een plein.

Zijn kunst wordt vaak begrepen vanuit de traditie van IJslandse sagen,
die hij zelf zegt nauwelijks te kennen. Wel vindt hij heimwee een
inhoudelijk bestanddeel van zijn kunst. Hij is een stadsmens, voor wie
het gemis aan landschap de motor is die de emoties daarover versterken.
Gudmurfeson heeft zijn kunst omschreven als de "stylering van een
verlangen", en het is alsof in ieder werk ook de heimwee naar de
verlaten natuur is samengebald.

Die tegenstelling natuur-cultuur komt ook tot uitdrukking in het
zojuist onthulde beeld. Als ik hem vrij mag citeren: "Wat ik zo vreemd
vind aan Almere, ik werd er duizelig van, is al het nieuwe (dat

•

inspireert me niet). Ik begreep toen dat mijn werk juist hier een
belangrijke funktie en betekenis kan krijgen, als een anker voor een
nieuwe stad. De bron van het beeld is zo basaal, zo primitief, de steen
miljoenen jaren oud, dat maakt het beeld ook tot het oudste objekt in
Almere. Ik ben niet gefascineerd door het oude op zich, maar vindt het
een prettige akoestiek voor mijn werk."

Aleph

Ik heb het daarstraks gehad over het tentoonstellingsbeleid. Ik nodig u
uit om straks ook een bezoek te brengen aan de ruimte "Aleph", waar
werk van Karel Goudsblom is te zien. Het is gevestigd in de kelder van
dit stadhuis, die je zou kunnen beschouwen als een proefmuseum. Een
plek waar ook van tijd tot tijd een overzichtstentoonstelling kan komen
van de museale collectie, die we aan het vormen zijn uit die eerder
genoemde f 0,5 miljoen, en die voor een deel al in het stadhuis te zien
is.

Over enkele jaren zal Almere het draagvlak hebben om een museum voor

•
hedendaagse kunst te stichten, waar die groeiende collectie, samen met
ander werk, kan worden getoond. Daarvoor hebben we natuurlijk de steun
van anderen, en met name van de minister van WVC nodig, en we zullen er
alles aan doen om de goede verstandhouding en de waardevolle steun van
de afgelopen jaren te blijven koesteren.

Die steun heeft het uiteindelijk mogelijk gemaakt om de een aantal
^ kunstwerken in de stad te j/erwezenlijken, en dat geldt in het bijzonder
• *- voor het beeld van Gudmuneson. Dat projekt is door een voorbeeldig

samenspel van drie partijen mogelijk geworden: WVC, gemeente en
sponsors. Ieder heeft voor ongeveer een-derde bijgedragen aan de
realisering, maar u vindt het vast wel goed dat ik met name de bewoners
rond de Grote Markt hier in het zonnetje zet.

Het zijn de projektontwikkelaars, bedrijven en instellingen aan de
markt, die met groot enthousiasme zijn ingegegaan op mijn verzoek om
bij te dragen aan de totstandkoming van het kunstwerk. Zonder hen, maar
ook zonder de wervende kracht van onze projektleider Almere Paul van
Kreel, zou het zeker niet zijn gelukt. Het mag een schoolvoorbeeld zijn
hoe sponsoring en direkte betrokkenheid bij de omgeving kunnen
samengaan.
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Wij hebben die erkentelijkheid uitdrukking wilen geven door het maken
van een plaquette met de namen van de ca. dertig goede gevers, die u
hier getoond ziet. Over twee weken zal deze plaquette op een fraaie
manier worden aangebracht in de bestrating rond het beeld.

/ <Jv Bovendien heeft Sigurdur Gudmurysson op ons verzoek een houtdruk
vervaardigd, die ik bij deze wil aanbieden aan de sponsors als
bijzondere dank voor hun bijdragen. De houtdruk zal tevens in een
beperkte oplage te koop zijn bij de gemeentelijke Kunstuitleen, die
sinds kort is heropend in de hoofdvestiging van de bibliotheek hier
naast het stadhuis. De kunstuitleen zal de sponsors binnenkort
benaderen op welke wijze zij willen voorzien in de meest geschikte
omlijsting van de houtdruk.

En dat is tevens het sluitstuk van deze kunstmanifestatie in Almere:
É^ een kunstuitleen die zich in een steeds grotere belangstelling van het
^ ^ publiek mag verheugen, en die ook graag zijn diensten wil aanbieden aan

bedrijven en instellingen. Mocht u straks nog even tijd hebben dan bent
-̂ i u daar van harte welkom, om onder andere te gaan kijken naar een klein
' overzicht van het werk van Gudmun/sson.

Mag ik afsluiten met mijn dank aan allen die hebben bijgedragen aan
deze bijzondere dag, in het bijzonder Fie van der Reijden, Kees Flore
en Sydney Ramakers. Ik hoop dat de groei van de stad, de toenemende
belangstelling voor de kunst en het enthousiasme van alle betrokkenen
mag uitmonden in een jaarlijkse kunstmanifestatie in Almere. Vandaag is
een goed begin gemaakt.

R.J. Schaeffer, wethouder
kuituur Almere.

16 december 1988.
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Uw toezegging door middel van bovengenoemde brief, om ten behoeve van de pg
realisatie van het kunstwerk op de Grote Markt in Almere een bijdrage te
leveren van f 10.000,—, heb ik in dank ontvangen. p^

Het beeld is inmiddels geplaatst.

Ik verzoek u uw bijdrage over te maken naar bankrekeningnummer MZW
66.26.60.021 of postrekeningnummer 3723087 ten name van de gemeente
Almere onder vermelding van "Kunstwerk Grote Markt". VKR
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Geachte mevrouw De Boer,

In vervolg op mijn brief d.d. 1 juni 1988 aan C & A Nederland inzake de
realisatie van het kunstwerk van Sigurdur Gudmundsson op de Grote Markt,
alsmede het telefonisch onderhoud dat de heer Van Kreel met u mocht heb-
ben op 16 januari 1989, deel ik u het volgende mede.

Het verheugt ons te vernemen dat Marca CV de mondelinge toezegging van de
heer E.B. Kloos met betrekking tot de sponsoring van het beeld gestand
wil doen.

De toegezegde bijdrage ad f 5.000,-- zagen wij gaarne gestort op bank-
rekeningnummer 66.26.60.021 of postrekeningnummer 3723087 ten name van de
gemeente Almere onder vermelding van "Kunstwerk Grote Markt".

Met vriendelijke groeten,

l.J. Schaeffer,
^houder van onder meer kunstzaken.
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Aan het Ministerie van WvC
Praktijkburo Kunstopdrachten
t.a.v. Dhr. Drs. A.C.A.G. van Bestel
Cancertgebouwplein 29
1071 LT1 Amsterdam

O n d e r w e r p Uw b r i e f

K/PKB-2138
Ons k e n m e r k

KZ-204Ó-JW
Almere
31-10-1990.

Geachte heer,

In antwoord cp de doer u gestelde vragen met betrekking tot de
a-frekening van het beeld dat Sigurdur Gudmundsson maakte voor
de Grote Markt te Almere-Stad, deel ik u het volgende mee.

De eindinventarisatie geeft aan dat in totaal f 5.8001?— aan
sponsorgelden in de begroting is ocgencrr.en.
Het totaalbedrag aan uitvoeringskosten ligt ver beven het
oorspronkelijke beoogde van f 140.000, — , en komt op
-F 167.573, — .
In verband met de onverwachte hoge transport- en invoerkosten
van het steenmateriaai zijn extra bedragen uit het Gemeentelijk
Fonds Monumentale Kunstcpdrachten toegevoegd.
Bovendien zijn de kosten van cresentatie in de vorm van een
tentoonstelling met documentatiemateriaal en onthulling van het
beeld opgelopen tot -f 14.960,51.
De eindbalans gee-ft aan uitcavekant een
bedrag te zien van f 179.533,—
Aan inkomstenzijde f 179.533, — .
In de bijlage tre-ft u een specificatie aan.
Ook het restant tekort komt ten laste van het Gemeentelijk
Fonds Monumentale Kunstopdrachten.

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
teken ik,

met-vriendelijke groet.

Jit. Purvi/s,
directeur

Directie Kunstzaken

Metropolest raa t 11

1315 KK Almere

03240-39048

Fax 03240 -39552

De Metropole

Metropolest raa t 11

Almere-Stad

Kassa 0 3 2 4 0 - 3 9 4 0 0

De Roestbak

Markt 1

Almere-Haven

Kassa 03240 -14141

Kurts tui tl een

Bodestraat

Almere-Stad

03240-42748

Ale oh

Stadhuisplein 1

Almere-Stad

03240-42732
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Uitgaven Gudmundsscn.

Schetscpdrachten 3x t 3.000,— en kosten
Regiobouw -fundatie
Gudmundsson kunstwerk

kunstwerk
" kunstwerk

transport, invoerrechten
Reimert plaatsing
Noyons tekst in messing

plaatsing tekst

Presentatie van het beeld met tentoonstelling
en documentatie. Diverse nota's, drukwerk, foto-
grafie, expositiemateriaai. porti, manuettes,
opsninoskosten. Totaal: f 13.960,51

Kunstuitleen hcutdruk Gudmundsson 2 1.000.—
f 179.533,71

Inkomsten.

Gemeentelijk Fonds Monumentale Kunstocdrachten f 50.000,—
Genieën tel ijk Fonds (extra bijdrage) - " 10.000,—
WVC " 45.000,—
WVC " 14.5-0O,—
Sponsors " 59.000,—

f 177.500,—
Tekort Gemeentelijke Fonds Monumentale P̂ unst-
opdrachten 2.033.71

f 179.533,71
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29 november 1990
Uw brief
31-10-90
KZ-2046-JW

Geacht College,

In antwoord op uw bovenvermelde brief betreffende de afrekening van het
projekt Grote Markt Almere-Stad, en in vervolg op uw schrijven van 30
januari 1989, KZ-1199-KF, deel ik u het volgende mee.

Met het nu door u voorgelegde financieel overzicht kan ik akkoord gaan.

In mijn subsidietoezegging van 24 augustus 1987, K/PBK-1649, is het
subsidiebedrag van ƒ 45.000,— van andere samenstelling als in uw overzicht.
In deze toezegging is sprake van een besloten prijsvraag met 10 deelnemers.
Uiteindelijk bleken dit er 4 te zijn.
In goed overleg met het Praktijkburo is echter besloten niet van deze
samenstelling uit te gaan maar het subsidie in zijn geheel ten goede te
laten komen van het budget van dit projekt waarin onder andere de kosten met
betrekking tot honorarium, transport, materiaalkosten e.d. zijn opgenomen.

Hiertoe was ook het subsidie bestemd dat ik in eerste instantie had
toegezegd voor het projekt 'de toonklok' van P.Schat, welk projekt niet
geleid zou hebben tot hetgeen wat het College van Adviseurs mij geadviseerd
had nl. een kunstenaar/vormgever aan te trekken die de intentie van dhr. P.
Schat op voldoende nivo wist te schatten en op dat gegeven vanuit de
beeldende kunst op zodanige wijze te reageren dat het concept van de
componist en het ontwerp van de beeldende kunstenaar/vormgever één geheel
zou vormen. In mijn brief van 17 mei '88 heb ik u toen toegezegd het bedrag
hiervan ook ten goede te laten komen van het budget van het Grote Markt
projekt.

Dit alles vanwege het grote belang wat ik hechtte aan de uitvoering van het
kunstwerk van dhr. S.Gudmundsson.

687-12.1

Bezoekadres

Concertgebouwplein 29

Correspondentie uitsluitend
richten aan het postadres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief
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Blad

•2
Kenmerk

K/PBK-2715

Op basis van de door u voorgelegde stukken en gezien de nu bijgestelde
begroting van 31-10 jl., stel ik het totaalsubsidie vast op een bedrag van
ƒ 59.500, — .
Dit bedrag is reeds in voorschotten aan u overgemaakt.

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
namens deze,
het plaatsvervangend Hoofd van de Hoofdafdeling
Beeldende Kunsten, Bouwkunst en Vormgeving
voor deze,

drs.F.J.M.Ligthart
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Met betrekking tot de realisatie van het beeld van S. Gudmundsson op de Grote
Markt, in te stemmen met de eindafrekening zoals in bijgevoegde eindbegroting
en definitieve vaststelling WVC subsidie, is aangegeven.
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